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1. INTRODUÇÃO 

 

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

Direito (bacharelado, presencial) que tem sua oferta pleiteada pela 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; 

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 

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);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 4.059, de 10 

de dezembro de 2004, publicada no DOU em 13 dez. 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. 

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 estaticamente e 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. 
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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 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 

 

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. 
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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 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 
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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. 

 

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; 
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     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. 

 

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: 
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 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; 

 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.  
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 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, pretende se 

integrar às políticas públicas para o enfrentamento da pobreza e contribuir, 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.  

 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.   

3. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

3.1 O ESTADO DO PIAUÍ 

 

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

251.529,2 km2 significa 16,2% da área nordestina e 2,95% da área nacional. É o 
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terceiro maior Estado nordestino, inferior apenas à Bahia e ao Maranhão, e o décimo 

Estado brasileiro, respondendo por 2,9 % do território nacional. Segundo o Censo de 

2010, sua população residente era de 3.119.015 habitantes. Dentre os seus 224 

(duzentos e vinte e quatro municípios), a capital é o de maior número populacional 

(814.439 habitantes) seguida pela cidade de Parnaíba (145.705), Picos (73.417), Piripiri 

(61,840) e Floriano (57.707).  

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 do 

Planalto Central, pela presença de características dos cerrados; 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, fisiograficamente, uma 

região independente denominada Meio-Norte ou Nordeste Ocidental.  

Em termos de alguns indicadores sociais apresenta Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH): 0,630 (PNUD - 2010); Mortalidade Infantil: 20,4 por 

mil nascidos vivos (em 2014); Esperança de Vida ao Nascer (anos): 70,5 anos (2015); 

Analfabetismo entre a população de 15 anos e + 16,9% (2012); Etnias: brancos (23%), 

negros (3%), pardos (73%); 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.  
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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 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%.  

Segundo o quadro abaixo, 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. 
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3.3 A CIDADE DE PARNAÍBA 

 

Parnaíba é uma cidade piauiense com cerca de 150 mil habitantes o que a 

torna uma cidade de médio porte (estimativa do IBGE para o ano de 2011 foi de 

146.736 habitantes). São 435.573 km² de área total, na região norte do Piauí, a cerca 

de 366 km de Teresina. Parnaíba está ligada às demais cidades pela BR 343 (para 

Teresina) e BR 402 (para São Luís e Fortaleza), além de contar com a malha de 

rodovias estaduais. O município de Parnaíba faz fronteira com os municípios de Luís 

Correia, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Ilha Grande do Piauí e Araioses 

(MA). 

Parnaíba 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. 

 

3.3.1 Características Sociodemográficas e Econômicas de Parnaíba 
 

a) Localização e acesso 

O município de Parnaíba localiza-se entre as coordenadas 02° 54' 18" de 

latitude Sul e 41° 46' 37" de longitude a Oeste ocupa uma área de 435.570 km². 

Parnaíba está inserida na mesorregião Norte Piauiense e microrregião do 

Litoral Piauiense. 

 

b) Clima 

A classificação climática de Köppen típica para o norte do Piauí é Aw’ - 

Tropical com chuvas de verão e outono. A temperatura média anual na região de 

Parnaíba geralmente oscila entre 27 a 29°C, com médias mensais que variam de 26°C, 

no mês de fevereiro, a 28°C, nos meses de agosto a janeiro. A temperatura média 

máxima mensal é de 32°C, nos meses de agosto a janeiro. A temperatura média 

mínima mensal é de 21°C, no mês de fevereiro. 

 

c) Demografia 
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Apesar do amplo crescimento populacional iniciado em torno de 1850, a 

partir do final do século XX, observou-se certa estagnação populacional em virtude das 

migrações para a capital Teresina e para o Sudeste do Brasil. Contudo, essa tendência 

foi revertida para crescimento novamente a partir do século XXI. 

A Tabela 1 mostra a evolução demográfica da cidade de Parnaíba a partir de 

1970 conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 1: Evolução Demográfica de Parnaíba conforme os censos populacionais do 
IBGE 

 

Fonte:  

 

A distribuição populacional de Parnaíba por idade, presente na Tabela 2, 

mostra que os maiores de 25 anos correspondem à maior parte da população. 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Distribuição Pluviométrica na cidade de Parnaíba ao longo do ano 

 

Fonte:  
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Em relação ao sexo, a população é predominantemente feminina, com as 

mulheres perfazendo 52,2% da população. A população é amplamente urbana, com 

apenas 5,6% dos habitantes vivendo em áreas rurais de Parnaíba. De forma geral, a 

pirâmide etária de Parnaíba está em consonância o padrão observado nas pirâmides 

etárias do Estado do Piauí e do próprio país, o que pode ser visualizado na Figura 2 

acima. 

d) Saneamento básico e fluoretação da água de abastecimento 

Segundo o IBGE, os domicílios de Parnaíba atendidos adequadamente em 

termos de saneamento básico são apenas 22,4%. Os domicílios em situação de 

saneamento semi-adequada perfazem 70,7% e os domicílios em situação inadequada 

constituem 6,9% do total. Na comparação com o Estado do Piauí, Parnaíba possui um 

percentual ligeiramente menor em termos de domicílios em situação adequada; 

todavia, um percentual consideravelmente menor em termos de domicílios em situação 

inadequada. No Estado, 24,0% dos domicílios possuem saneamento adequado, 53,8% 

possuem situação semi-adequada e 22,2% estão em situação totalmente inadequada. 

e) Esgoto: estima-se que o sistema de esgotamento sanitário da Parnaíba 

alcance percentual superior a 80% da população. 

f) Desenvolvimento de Parnaíba 

A seguir apresenta-se o Índice de Desenvolvimento Humano da Parnaíba 

em relação ao estado e ao Brasil, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas). 

 

 

Gráfico 1: Evolução comparativa do IDH entre 1991 E 2000 

 

Fonte:  
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Em relação à evolução da renda dos cidadãos de Parnaíba, a situação do 

IDHM geral se repete, com Parnaíba ligeiramente acima da média do Piauí, mas 

amplamente abaixo da média brasileira. A evolução do IDH-Renda pode ser melhor 

observada no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Evolução comparativa do IDH - Renda entre 1991 E 2000 

 
Fonte:  

 

No aspecto de longevidade, e a situação de Parnaíba é pior do que a média 

do Brasil e também pior que a média do Piauí, o que pode ser observado no Gráfico 3. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Evolução comparativa do IDH – Longevidade entre 1991 E 2000 

 

Fonte:  
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O Gráfico 4 permite observar que a situação de Parnaíba em relação à 

Educação é de posição relativamente intermediária entre a média do Piauí e a média 

nacional. 

 

Gráfico 4: Evolução comparativa do IDH – Educação entre 1991 E 2000 

 

Fonte: 

 

Se o IDH e seus subíndices são importantes ferramentas para se medir o 

desenvolvimento social de uma região, ainda é importante considerar a desigualdade 

entre seus habitantes, ou seja, normalmente os fenômenos de penúria social estão 

associados aos processos de concentração de renda e poder e o coeficiente de Gini é 

a ferramenta de avaliação de desigualdade de renda mais aplicada no mundo. Este 

coeficiente varia entre 0 e 1,00, onde 0 é a completa igualdade de renda e 1,00 é a 

completa desigualdade (1 pessoa é dona de toda a renda e os demais não possuem 

nada). 

De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Dinamarca apresenta o melhor padrão de distribuição de renda do mundo com 

coeficiente igual a 0,247, seguido pelo Japão com Gini de 0,249 e pela Suécia, com 

0,250. O Brasil, que figura entre os países cuja distribuição de renda é considerada 

injusta está entre os países mais desiguais do mundo, com coeficiente de Gini de 0,570 

medido em 2007 pela ONU. Apenas África do Sul, Paraguai, Colômbia, Haiti, Bolívia, 

Botswana, República Centro-Africana, Serra Leoa, Lesoto e Namíbia apresentaram 

coeficientes piores que o Brasil nessa medição. 

Parnaíba é uma cidade eminentemente urbana. O IBGE possui um cadastro 

de 50.634 endereços no total, com 47.857 endereços urbanos e apenas 2.777 

endereços rurais. O número total de domicílios é de 43.681. 
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De acordo com o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil (CNES), a infraestrutura de serviços de saúde de Parnaíba conta com 141 

estabelecimentos no total, sendo 42 consultórios, 26 clínicas especializadas, 34 

unidades básicas de saúde, 27 equipes de saúde bucal, 24 unidades de serviço de 

apoio de diagnose e terapia, 1 hospital-dia, 8 hospitais gerais (2 públicos, 2 

filantrópicos e 3 privados) e 1 pronto socorro geral. Dispõe de cerca de 1000 

profissionais da saúde, sendo em torno de 200 profissionais de nível superior, entre 

médicos de diversas especialidades, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros. 

g) Desenvolvimento econômico 

No final da década de 1990, passou por um processo de reestruturação 

econômica marcada pela forte expansão do setor terciário, tornando o município uma 

força econômica do litoral do Piauí. Este cenário se justifica pela diversificação na 

oferta de serviços e ampliação do comércio que começou a atrair indivíduos de outras 

localidades regionais, dinamizando a economia local. 

No ano de 2014, o Piauí alcançou um PIB per capita de R$ 11.808,08 ante 

R$ 9.811,04 em 2013, com aumento de R$ 1.997,04, melhorando a sua colocação no 

ranking da renda per capita do País, enquanto, Parnaíba apresenta 4,41% da PIB 

estadual, destaque ao setor Serviços com 86,59% na economia municipal.  

 

h) Educação Superior 

Em 2016, o Censo da Educação Superior registrou um número de 2.407 

Instituições no Brasil, um aumento de 1,78% no número de Instituições de Ensino 

Superior com relação a 2015.  

No estado do Piauí há 48 Instituições de Ensino Superior, entre 

Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Institutos Federais. Na cidade de 

Parnaíba há 13 destas Instituições, e dois cursos de Direito, um ofertado pela 

Universidade Estadual do Piauí com 40 vagas anuais, e outro pela Faculdade 

Uninassau Parnaíba com 100 vagas anuais. 

 

 

4. CONTEXTO EDUCACIONAL E JUSTIFICATIVA PARA O OFERTA DO CURSO DE 

DIREITO 

 



 

  

 

26 

 

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 

Trata-se de apresentar elementos que permitam contextualizar e identificar 

essencialmente o Curso de Direito oferecido pela FAHESP 

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. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Em um ambiente como atualmente encontrado, na região e país, de franca 

expansão econômica e populacional, choques de interesses e as áreas de embates e 

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

derivadas, o que por si justificaria a necessidade de implantação 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 apresentados 

adiante. 

Em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação 

superior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas. Após uma queda 

observada em 2015, o número de ingressantes teve um crescimento de 2,2% em 2016. 

Entre 2006 e 2016, a matrícula na educação superior aumentou 62,8%, com uma 

média anual de 5% de crescimento. 

 

 

 

Gráfico 5: Evolução das matrículas de educação superior de graduação, por 
modalidade de ensino – 2006 a 2016 

                                            

1Cf.: MEC. O plano nacional de educação e a expansão da educação superior. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12082-apresentacao-
inep-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 10 jul. 2016; MEC. A democratização e expansão da educação 
superior no país 2003-2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-
sesu-2003-2014&Itemid=30192>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
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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 privados, 

responsáveis por grande parte dos investimentos tendentes a realizar as metas do PNE 

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

 

Gráfico 6: Razão da matrícula por rede (privada/pública) nos cursos de graduação 
presencial, por Unidade da Federação – Brasil  –2016 

 

                                            

2MEC. Censo da educação superior 2016. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/apresentacao/2016/apresentacao_censo
_educacao_superior.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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Fonte: MEC/Inep.3 

 

Entre os anos de 2015 e 2016, houve uma queda no número de 

ingressantes na rede pública (0,9%), e um aumento na rede privada (2,9%). Olhando a 

variação ocorrida no período compreendido entre 2006 e 2016, a rede privada se 

destaca com o crescimento de 53,8%. A rede pública cresceu 43,7% no mesmo 

período. Em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação 

superior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas 

 
Gráfico 7: Evolução do número ingressantes na educação superior de graduação, por 

categoria administrativa 

 
 
 
 
Fonte: MEC/Inep.4 

                                            

3MEC. Censo da educação superior 2016. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/censo_superior_tabela
s.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2017. 
4MEC. Censo da educação superior 2016. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo
_da_educacao_superior_2016.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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Em 2016, mais de 60% dos alunos dos cursos presenciais de graduação 

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

A rede Federal concentra 70% da oferta no turno diurno, enquanto a rede estadual está 

mais próxima do equilíbrio na distribuição dos alunos entre turnos. 

O Curso de Direito da FAHESP será oferecido 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 8: Número de matrículas em cursos de graduação, por turno 2006 a 2016 
 

 
 
Fonte: MEC/Inep.5 

 

Atualmente, Parnaíba possui apenas 13 Instituições de Ensino Superior em 

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

do Piauí (UFPI), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Instituto Federal do Piauí 

(IFPI)Faculdade Uninassau da Parnaíba, Faculdade Internacional do Delta (INTA), 

Faculdade Regional Bahia (UNIRB)– PARNAÍBA e a Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP, o conjunto dessas IES ofertam inúmeros curso 

                                            

5MEC. Censo da educação superior 2016. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/apresentacao/2016/apresentacao_censo
_educacao_superior.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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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 de Santa 

Isabel - 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. 

 

4.2 JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO DE DIREITO 

 

O Censo da Educação Superior de 2016 registrou a participação de 2.407 

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 1: Evolução do número e percentual de instituições de educação superior por 
categoria administrativa – Brasil (2016) 
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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 2016 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 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 e ProUni e 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 2016, 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. 
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Gráfico 9: Número de matrículas em cursos de graduação, por categoria administrativa 
Brasil 1980 a 2016 

 

 

No período 2016-2016, distribuição da matrícula entre os graus acadêmicos 

nos últimos três anos: 69% bacharelado, 19% licenciatura e 12% em cursos 

tecnológicos. Nos últimos 10 anos, entretanto, o número de alunos em cursos de 

licenciatura cresceu apenas 43,5%, quase dobra o número de alunos de bacharelado e 

nos cursos tecnológicos o aumento foi de quase 150%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Número de matrículas em cursos de graduação, por grau acadêmico Brasil 
2006 a 2016 
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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 1: Número de Instituições de Ensino Superior por Região Geográfica (2011) 
 

 

 

 

 

A tabela a seguir expressa de forma plena essa desigualdade na distribuição 

de matrículas em cursos superiores por região: 
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Tabela 3: 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: 

 

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). 

 
 

                                            

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, MARSHALL, 
Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton Porto Gadelha. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1967. 
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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, 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 

                                            

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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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 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 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. Desta forma, o Curso de Direito que 

pretende implantar, se enquadra nos seus projetos de expansão da FAHESP, ciente da 

responsabilidade que exerce, como instituição promotora e difusora do conhecimento 
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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 alunos e professores e, de seu 

Núcleo de Prática Jurídica buscará atender 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 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, donde decorre o 

aumento de orientações e demandas jurídicas nas mais diversas áreas. 

A oferta do Curso de Direito é justificada diante da 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. 

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 isto, ainda incipiente. 
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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 e Extensão - COPPEX, órgão destinado a fomentar e valorizar o 

trabalho intelectual dos estudantes e docentes (pesquisa) em qualquer momento do 

Curso, bem como, em conjunto com o 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, 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 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 sócio-institucionais 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 federal, Justiça 

do trabalho, representação do MPF. 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 
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pela Ordem dos Advogados do Brasil, para tanto, devidamente registrados junto a 

OAB/PI. 

A FAHESP pretende, portanto, que o Curso de Bacharelado em Direito 

contribua 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, 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, as IES 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 entende justificar-se a existência e manutenção de 

seu Curso de Direito com base nos seguintes argumentos e considerações: 
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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 PPC atende a todos os requisitos legais e apresenta proposta 

inovadora para formação acadêmica, privilegiando as características da região sem 

deixar de considerar os postulados desta área de saber; 

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

Curso, incluindo Professores capacitados e que possui Coordenação própria para dar 

prontas respostas às necessidades emergentes, e ainda, Núcleo de Iniciação Científica 

e de Extensão, Laboratórios de Informática, Biblioteca, convênios institucionais etc., 

essencialmente no Município de Parnaíba, onde este Curso é oferecido. 

Repise-se: a análise das condições objetivas do contexto e da conjuntura em 

que se insere o Curso de Direito em tela permite verificar que, para além do desejável, 

seu oferecimento e manutenção são objetivamente necessários caso se pretenda 

realmente e sob todos os aspectos, alavancar o desenvolvimento regional e a 

qualidade de vida da população, especialmente no que se refere ao campo da 

cidadania e da afirmação democrática que, aliás, são temáticas arroladas em 

programas de pesquisa que integram este PPC. Longe está, portanto, de se configurar 

como um “excesso de oferta”, especialmente se consideradas as metas do PNE 2014-

2024, restando adequados seu formato e dimensões. 
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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 DIREIO 

 

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 solicitadas: 120 (cento e vinte) vagas anuais; 

d) Endereço: Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, CEP 64.212-790, 

Parnaíba-PI. www.iesvap.edu.br 

e) Integralização: Mínima 10 semestres; Máxima 15 semestres 

f) Regime de Matrícula: semestral 

g) Carga horária total: 3.703 (três mil setecentos e três) horas. 

 

5.2 FORMAS DE ACESSO AO CURSO DE DIREITO 

 

O ingresso no curso de Direito da FAHESP se dará 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; 

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 

http://
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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-offício: 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 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FAHESP prevê 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. 

 Estas definições são plenamente atendidas pelo curso de Direito, cujos 

objetivos convergem para a formação de profissionais que possam atender às 

necessidades de demanda de mão de obra especializada na área.  

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. 

Através do RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004, 

foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

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

elaboração desse Projeto Pedagógico contou com a participação dos futuros 

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

FAHESP, em diversas reuniões nas quais foram discutidos: o projeto, 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. Bolsas de monitoria. 

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. 

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.  

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

administrativas. 

5) Políticas de Apoio aos Discentes e Docentes. 

6) Políticas de Responsabilidade Sócio Ambiental. 

7) Políticas de Inclusão Social e Educacional. 

8) Bolsas e Incentivos: Prouni, FIES, Quero bolsa, Institucionais etc. 

9) Internacionalização. 

 

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 
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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 pedagógica antes do início do semestre letivo, com 

reunião com os professores do curso para discussão dos 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) 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; 
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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 

 

Como toda a exposição feita até o momento permite inequivocamente 

concluir que, 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. 

Seu PPC foi desenvolvido visando proporcionar a formação profissional e 

contribuir para a formação pessoal dos futuros estudantes, 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 2017-2021, 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, será usada 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; 
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d) transversalidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

transdiciplinaridade 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 

habilidades e competências 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 

 

O Curso de Graduação Bacharelado em Direito tem como regime o seriado 

semestral com 20 semanas letivas, visando preparar profissionais aptos a exercerem 

as funções requeridas, com visão integral dos aspectos a eles relacionados. 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 Projeto Pedagógico do Curso foi construído em 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 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, 
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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, 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.  
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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 eficácia e eficiência as 

competências profissionais adequando às necessidades do mundo de trabalho 

contemporâneo. 

As disciplinas são hierarquizadas em períodos semestrais, seguindo o 

planejamento indicado para a progressiva formação do profissional em Direito.  

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 



 

  

 

50 

 

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 

Resolução CNE/CP N° 01, de 17/6/2004. Grifa-se algumas disciplinas com conteúdos 

abordando a referida temática: Projeto Integrador, Filosofia e Direito, Sociologia e 

Antropologia, Direitos Humanos e Relações étnicos raciais. 

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 conteúdos 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. 

 

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, 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; 
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• 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; 

• 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 
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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;  

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. 

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.   
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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 E HABILIDADES 

 

Os egressos deverão levar consigo o saber que conquistaram ao longo do 

Curso ao “aprenderem a aprender” e que tem suas raízes na adoção de 

posicionamento ético, humanista, crítico-especulativo e reflexivo, que desemboca na 

produção proativa e autônoma de conhecimentos. Vale lembrar que a construção de tal 

perfil tem seu início nos primeiros tempos em que, como estudantes deste Curso, se 

envolverão com as atividades de ensino, orientadas pelas metodologias ativas, e irão 

se consolidando ao longo do tempo com o exercício da pesquisa, da extensão e com a 

participação em Atividades Complementares (AC). 

Portanto, aos egressos deseja-se deixar além de sólida formação ética e 

humanística, ferramenta técnico-científico que lhes possibilitem lograr êxito ao se 

lançarem em estudos autônomos ou desenvolvidos na seara da educação continuada, 

vez que sua inegável formação holística lhes permitirá organizar, aplicar e produzir 

conhecimentos a semelhança de quem tece, dia a dia, uma rede tridimensional 

composta de fios de saberes científicos, éticos e técnicos, que se entrelaçam e se 

interligam uns aos outros, em múltiplas direções, formando um todo, tal qual é a 

realidade humana e social, o tecido do mundo da vida. 

O Curso de Direito ofertado pela FAHESP assegurará aos seus egressos 

condições para desenvolverem o domínio de todas as competências e habilidades 

elencadas nas Diretrizes Nacionais vigentes e que guardam perfeita relação com o 

cumprimento da Missão institucional e principalmente atendem as necessidades 

regionais e nacionais: 

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; 

c) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; 

d) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

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

procedimentos; 
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e) correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

f) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 

g) julgamento e tomada de decisões; e, 

h) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 

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 2017-2021, 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 e contextualizar problemas; 

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 transdisciplinares. 

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. 
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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 

buscaremos sintetizar: Bacharéis em Direito, de formação generalista, aptos a, no 

exercício de suas atividades profissionais, sociais e/ou técnico-científicas, contribuir 

autônoma, proativa e criativamente para a resolução de problemas afetos 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 perfil do profissional a ser formado apresenta relação com a metodologia 

de ensino aplicada no desenvolvimento dos conteúdos dos componentes curriculares. 

O Corpo Docente deve ser alvo permanente de um Programa de Formação e 

Desenvolvimento, e o Corpo Discente deve ser preparado e estimulado para 

aprendizagem por meio de metodologias inovadoras. Nesse contexto, o papel de um 

núcleo de assessoria pedagógica é fundamental, tanto para os professores quanto para 

os estudantes. 

A FAHESP, por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente (NAPED), oferece a formação continuada e orientações para os referenciais 

pedagógicos adotados e elaboração dos planos de ensinos. Tal órgão disponibiliza 

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 do Curso de Direito orienta-se para o desenvolvimento 

das competências profissionais a serem adquiridas pelos estudantes e é centrada na 

aplicação do conhecimento em contraposição à sua simples aquisição. Sendo assim, 

assume-se que não pode ser desenvolvida utilizando-se apenas metodologias 

tradicionais. 

Nesse sentido, os planos de ensino dos componentes curriculares, 

juntamente com os conteúdos conceituais das unidades de estudo, são 

disponibilizados pelos professores no início do semestre letivo, para que os alunos 

possam melhor planejar sua vida acadêmica, antecipando seus estudos. O professor 

deverá associar, em seu planejamento, links, filmes, textos diversos, artigos, assim 



 

  

 

56 

 

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 

como propor atividades avaliativas como trabalhos de pesquisa, questionários de 

reflexão e lista de exercícios, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem que 

buscam favorecer a auto-aprendizagem. Esses recursos, disponibilizados previamente 

para os alunos, favorecem a análise/estudo prévio, para que os encontros de trabalho 

(aulas) sejam mais produtivos. 

A disponibilização do material didático que será utilizado com antecedência 

é um meio para que a participação dos alunos em sala de aula seja mais efetiva e 

consiga aprimorar o processo de aprendizagem técnico científico. 

Dessa forma, a aquisição do conhecimento não acontece por meio de pura 

transmissão de informação, mas por meio da interação com o ambiente, possibilitada 

pela autonomia que é oferecida ao estudante. Apostar nesse modelo é acreditar que a 

aprendizagem significativa é fundamental e que é um processo ativo, construído, 

cumulativo, auto-orientado e orientado para metas. 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 do mercado de trabalho. 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, busca-se possibilitar ao estudante o desenvolvimento de 

autonomia, curiosidade, espírito científico, autogerenciamento de seu aprendizado, 

responsabilidade, estímulo à construção de sua própria história, respeito a 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 preferencialmente por meio de metodologias 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 a realidade local, regional e nacional. 
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O ensino será ministrado de forma a integrar teoria e prática, permitindo ao 

discente compreender o Direito nas suas relações com a sociedade. Tal integração 

será obtida por meio da oferta das atividades presentes no PROJETO INTEGRADOR 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. 

Desse modo, 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, a 

metodologia de ensino utilizada no desenvolvimento das atividades do Curso de Direito 

da FAHESP permite a formação de indivíduos proativos no processo de ensino e 

aprendizagem, utilizando ferramentas como a interdisciplinaridade, inserção 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. 

A autonomia intelectual do discente será fomentada por meio do 

desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e análise de casos reais  (cases), cuja 

metodologia será capaz de integrar ensino, pesquisa e extensão. No currículo pleno, 

por meio das disciplina Metodologia científica e pelos componentes curriculares 

PROJETO INTEGRADOR e TCC 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. 
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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, serão 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; 

• Metodologia inovadoras, como sala de aula invertida, TBL, Atividades em 

pequenos grupos, Sistema Pessoal de Respostas (Socrative), Aulas dialogadas com a 

utilização de vídeos, Seminários,  Sala de aula invertida, Estudos de casos, 

Aprendizagem Baseada em Problemas e Peer Instruction; 

• Metodologias ativas; 

• 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 integrador, associando o ensino, a pesquisa e a extensão; 

• Trabalho de conclusão de curso; e, 

• Atividades Complementares. 
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O currículo adotado prioriza a complementaridade dos conteúdos e sua 

conexão. Também se propõe dar significado ao conhecimento, mediante a 

contextualização, a interdisciplinaridade e incentivo ao raciocínio e a capacidade de 

aprender e evitando a compartimentalização. 

O processo de aprendizagem deve, sempre que possível, ser concretizado a 

partir da interação e/ou referência a situações reais, por exemplo, por meio de 

simulações diversas que pertençam ao universo de significação dos estudantes, ainda 

que no âmbito das disciplinas essencialmente teóricas. 

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 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 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 
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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. 

As atividades teóricas e práticas são permeadas de forma integrada e 

interdisciplinar desde o início do curso e durante toda a formação dos estudantes. 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. 

A matriz curricular possui também flexibilidade, o que possibilita ao aluno 

interessado no aprofundamento de um tema/conteúdo, receber orientação para 

desenvolver estudos independentes. 

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.  

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. 
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Contudo, 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, como ilustra o quadro abaixo, 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. 

Os momentos de aulas práticas são realizados em ambientes diversificados 

como: NPJ, Biblioteca, comunidade (vivências e extensão diversas 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.). 

 

5.9 ESTRUTURA CURRICULAR    

 

O Curso de Direito da FAHESP será oferecido em 10 semestres com regime 

de matrícula seriado semestral, com a carga horária total de 3.703 horas, distribuídas 

conforme a matriz curricular, nesta além de conteúdos curriculares obrigatórios, está 

prevista a oferta de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como eletiva,  e atividades 

complementares. 

Os conteúdos curriculares da Matriz do Curso de Direito foram 

determinados, primeiramente em total observância às Diretrizes Curriculares Nacionais, 

considerando o perfil pretendido para a formação de seus egressos, com o mais 

profundo e amplo respeito à diversidade e individualidade. 

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 09/2004, (Art. 3º). 
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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 habilidades e competências 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 praxis 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 e com o PDI 2017-2021, 

permitindo a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e 

competências em níveis crescentes de complexidade. Destacamos aqui algumas 

questões relevantes: 

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 de espaço de atualização com a Disciplina Tópicos Especiais 

em Direito, destinada a promover a atualização dos estudantes em relação a alterações 
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significativas no âmbito das disciplinas estudadas ou em se tratando de questão nova, 

surgida ao longo do Curso; 

e) inclusão das disciplinas voltadas para a formação geral e interdisciplinar 

dos estudantes (tais como Psicologia Jurídica, Sociologia e Antropologia Jurídica, 

Economia), as quais contribuem para o enfrentamento da complexidade social em suas 

múltiplas exigências para com os profissionais do campo jurídico; 

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, atividades 

complementares, Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

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 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 PP como um todo, onde se contemplam as disposições 
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contidas na Res. CNE/CES 09/2004, especialmente as havidas no seu Art. 5o, no que 

se refere aos Eixos de Formação referenciais e sua interligação. Abaixo reproduzimos 

in verbis os incisos do dispositivo (grifos nossos): 

 

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o 
estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com 
outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que 
envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, 
Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque 
dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as 
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a 
evolução da Ciência do Direito e sua aplicação as mudanças 
sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 
internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes 
com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, 
Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional 
e Direito Processual; e 
III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e 
os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, 
especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular 
Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 

 

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. 

 

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, 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. 



 

  

 

65 

 

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 

Questões de inclusão e responsabilidade social e cidadã (relações étnico-

raciais, direitos humanos, educação ambiental, inclusão e outras) recebem tratamento 

transversal e serão abordadas de forma transversal (no âmbito das disciplinas) e ainda 

em disciplinas específicas: 

a) Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena:  

i. Disciplinas: TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO, FILOSOFIA E 

DIREITO, SOCIOLOGIA E ANTOPOLOGIA JURÍDICA, HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA; 

ii. Eventos e ações devem ser planejadas, criadas, aprovadas e de forma 

que atenda as exigências do ensino técnico-cognitivo contemporâneo. 

b) Educação em Direitos Humanos:  

i. Disciplinas: ECA E ESTATUTO DO IDOSO, TEORIA GERAL DO DIR. 

DO TRABALHO, TEORIAS E FUNDAMENTOS DA CONSTITUIÇÃO, 

RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITOS HUMANOS, TÓPICOS ESPECIAIS EM 

DIREITO, INSTITUIÇÕES DEMOCRATICAS E ORDEM SOCIAL e EXECUÇÃO 

PENAL.; 

ii. Eventos e Ações que devem ser planejadas, criadas, aprovadas e de 

forma que atenda as exigências do ensino técnico-cognitivo 

contemporâneo. 

c) Educação Ambiental 

i. Disciplinas: DIREITO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE; 

ii. Eventos e Ações que devem ser planejadas, criadas, aprovadas, e de 

forma que atenda as exigências do ensino técnico-cognitivo 

contemporâneo. 

Adiante apresenta-se os componentes curriculares presentes na Matriz do 

Curso de Direito que compõem cada um dos eixos de formação fundamental, 

profissional e prática. 

  

Tabela 4: Componentes curriculares e eixos de formação  

EIXO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL Horas  

Língua Portuguesa 33,33 

Ciência Política e TGE 66,66 

Sociologia e Antropologia  33,33 

Análise Econômica do Direito 33,33 
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Direito, Linguagem e Interpretação 66,66 

Filosofia  e  Direito 33,33 

Ética e Deontologia Jurídica 33,33 

Psicologia Forense 33,33 

Teoria Geral do Direito 66,66 

Metodologia Científica 66,66 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 33,33 

Tecnologia e Gestão do Conhecimento 33,33 

Gestão e Empreendedorismo 33,33 

Direitos Humanos e Relações Étnico Raciais 33,33 

História do Direito 33,33 

Disciplina Eletiva I 66,66 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO                                                                                  699,93 

Disciplinas Eletivas que se enquadram neste eixo  

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Direito Constitucional I 66,66 

Direito Constitucional II 66,66 

Direito Constitucional III 66,66 

Direito Civil I (Parte Geral) 66,66 

Direito Civil II (Dir. das Obrigações) 66,66 

Direito Civil III (Teoria Geral dos Contratos) 66,66 

Direito Civil IV (Contratos em Espécie e Resp. Civil) 66,66 

Direito Civil V (Dir. das Coisas) 66,66 

Direito Civil VI  (Dir. de Família) 66,66 

Direiro Civil VII (Direito das Sucessões) 66,66 

Direito Penal I (Parte Geral I) 66,66 

Direito Penal II (Parte Geral II) 66,66 

Direito Penal III ( Parte Especial I) 66,66 

Direito Penal IV (Parte Especial II) 66,66 

Direito Penal Extravagante 33,33 

Teoria Geral do Processo  66,66 

Direito Processual Civil I 66,66 

Direito Processual Civil II 66,66 

Direito Processual Civil III 66,66 

Direito Processual Civil IV 33,33 

Direito Processual Penal I 66,66 

Direito Processual Penal II 66,66 

Direito Processual Penal III 33,33 

Direito do Trabalho I 33,33 

Direito do Trabalho II 66,66 

Direito Processual do Trabalho  66,66 

Direitos Difusos e Coletivos 33,33 

Direito Tributário l 33,33 

Direito Tributário ll 66,66 

Direito Internacional Público 33,33 

Direito Internacional Privado 66,66 

Direito Administrativo l 66,66 

Direito Administrativo ll 66,66 
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Direito Empresarial l 66,66 

Direito Empresarial ll 66,66 

Direito Previdenciário 66,66 

Projeto Integrador l 33,33 

Projeto Integrador – ll 33,33 

Projeto Integrador – lll 33,33 

Projeto Integrador – lV 33,33 

Mediação, Conciliação e Arbitragem 33,33 

Eletiva l 66,66 

Eletiva ll 33,33 

Eletiva lll 66,66 

Estágio Supervisionado l   33,33 

Estagio Supervisionado ll 33,33 

Estagio Supervisionado lll 33,33 

Estágio Supervisionado lV 33,33 

Trabalho de Conclusão de Curso I   33,33 

Trabalho de Conclusão de Curso II  33,33 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO 2.433,07 

 

EIXO DE FORMAÇÃO PRÁTICA  

Estágio Curricular Supervisionado I – Pratica  real 50,0 

Estágio Curricular Supervisionado II – Pratica real 50,0 

Estágio Curricular Supervisionado III – Pratica real 50,0 

Estágio Curricular Supervisionado IV  - Pratica real 50,0 

CARGA HORÁRIA DESTE EIXO 200,0 

Atividades Complementares (longo do Curso) 170,0 

CARGA HORÁRIA TOTAL   3.703 

 

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 09/2004. 

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, pela essência de 

seus conteúdos, permitem esclarecer o alcance do Direito, voltadas para a 

compreensão do Direito como fenômeno social, histórico, cultural e político. 
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Como elemento curricular obrigatório, constam ainda as “Atividades 

Complementares”, as quais, como se viu, em consonância com o disposto na Res. 

CNE/CES 09/2004, 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. 

Embora sejam obrigatórias, pretendem estimular o estudante a praticar 

estudos independentes, de modo a enriquecer sua formação, por exemplo, através de 

estudos de conteúdos transversais, interdisciplinares etc. 

 
5.9.2 Matriz Curricular 

 

Abaixo, apresenta-se a Matriz Curricular o Curso de Direito. 

 

Tabela 5: Matriz curricular do curso de direito bacharelado 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO  

 
COMPONENTES 

Cargas Horárias (horas) 
Crédit

o 

Disciplinas TCC Estágio AC Total  

Teóric

a 
Prática Subtotal 

    

 

1º 

Teoria Geral do Direito 66,66   66,66       66,66 4 

Sociologia e Antropologia 33,33   33,33       33,33 2 

Língua Portuguesa  33,33   33,33       33,33 2 

Filosofia e Direito 33,33   33,33       33,33 2 

Ciência Política e TGE 66,66   66,66       66,66 4 

Análise Econômica do Direito 33,33   33,33       33,33 2 

Direito, Linguagem e 

Interpretação 66,66 
 66,66    66,66 

4 

Total 333,30 0 333,30 0 0 0 333,30 20 

2º 

Direito Constitucional I  66,66   66,66       66,66 4 

História do Direito  33,33   33,33       33,33 2 

 Projeto Integrador I 33,33   33,33       33,33 2 

Direito Civil I – Parte Geral 66,66   66,66       66,66 4 

Teoria Geral do Processo 66,66   66,66       66,66 4 

Direito Penal I – Parte Geral I 66,66   66,66       66,66 4 

Total 333,30 0 333,30 0 0 0 333,30 20 

3º Direito Constitucional II 66,66   66,66       66,66 4 
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 Direito Civil II – Direito das 

Obrigações 66,66 
  66,66       66,66 

 

4 

Direito Processual Civil I 66,66   66,66       66,66 4 

Direito Penal II – Parte Geral II 66,66   66,66       66,66 4 

Metodologia Científica  66,66   66,66       66,66 4 

Total  333,30 0 333,30 0 0 0 333,30 20 

4º 

Direito Constitucional III 66,66   66,66       66,66 4 

Direito Civil III – Teoria Geral 

dos Contratos 66,66  
66,66 

   
66,66 

4 

Direito Processual Civil II 66,66   66,66       66,66 4 

Direito Penal III – Parte 

Especial I  66,66 
  66,66       66,66 

4 

Psicologia Forense 33,33   33,33       33,33 2 

Projeto Integrador II 33,33   33,33       33,33 2 

Total 333,30 0 333,30 0 0 0 333,30 20 

 5º 

Direito Civil IV – Contratos em 

Espécie e Responsabilidade 

Civil   66,66 

  66,66       66,66 

4 

Direito Processual Civil III 66,66   66,66       66,66 4 

Direito Penal IV – Parte 

Especial II 66,66 
  66,66       66,66 

4 

Tecnologia e Gestão do 

Conhecimento 33,33 
  33,33       33,33 

2 

Direito Internacional Público 33,33   33,33       33,33 2 

Direitos Difusos e Coletivos 33,33   33,33       33,33 2 

Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 
33,33  33,33    33,33 

2 

Total 333,30 0 333,30 0 0 0 333,30 20 

6º 

Direito Civil V – Direito das 

Coisas  66,66 
  66,66       66,66 

4 

Direito Processual Civil IV 33,33   33,33       33,33 2 

Direito Processual Penal I  66,66   66,66       66,66 4 

Direito Administrativo I 66,66   66,66       66,66 4 

Projeto Integrador III 33,33   33,33       33,33 2 

Eletiva I 66,66   66,66       66,66 4 

Total 333,30 0 333,30 0 0 0 333,30 20 

7º 

Direito Civil VI – Direito de 

Família  66,66 
  66,66       66,66 

4 

Direito Processual Penal II 66,66   66,66       66,66 4 

Gestão e Empreendedorismo  33,33   33,33       33,33 2 
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Direito Administrativo II  66,66   66,66       66,66 4 

Direito do Trabalho I 33,33   33,33       33,33 2 

Direitos Humanos e Relações 

Étnico Raciais 33,33 
  33,33       33,33 

2 

Estágio Curricular 

Supervisionado I ( Pratica 

simulada) I 33,33  

  33,33   
 

  33,33 

2 

Estágio Currícular 

Supervisionado I (Pratica  Real)  
   50   

 

Total 333,30 60 333,30 0 50 0 333,30 20 

8º 

Direito Civil VII – Direito das 

Sucessões 66,66 
  66,66       66,66 

 

4 

Direito Empresarial I 66,66   66,66       66,66 4 

Direito Processual Penal III 33,33   33,33       33,33 2 

Direito do Trabalho II  66,66   66,66       66,66 4 

Direito Tributário I   33,33 

 

33,33       33,33 2 

Projeto Integrador IV 33,33    33,33   
 

  33,33 2 

Estagio Curricular 

Supervisionado  (Pratica 

Simulada) II 33,33 

  33,33       33,33 

2 

Estagio Curricular 

Supervisionado II (Pratica Real)  
   50   

 

Total 333,30 
 

333,30 
 

50 0 333,30 20 

9º 

Direito Empresarial II 66,66   66,66       66,66 4 

Trabalho de Conclusão de 

Curso I 33,33 
  33,33       33,33 

2 

Direito Processual do Trabalho  66,66   66,66       66,66 4 

Eletiva II 33,33   33,33       33,33 2 

Direito Tributário II  66,66 

 

66,66       66,66 4 

Estágio Curricular 

Supervisionado III (Prática 

Simulada) 33,33  

  33,33 
 

    33,33 

2 

Ética e Deontologia Jurídica 33,33    33,33   
 

  33,33 2 

Estágio Curricular 

Supervisionado III (Prática 

Real)  

   50   

 

Total 333,30 
 

333,30 
 

50 0 333,30 20 

10

º 

Mediação, Conciliação e 

Arbitragem 33,33 
  33,33       33,33 

2 

Direito Previdenciário 66,66  
 

66,66       66,66 4 
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Eletiva III  66,66   66,66       66,66 2 

Direito Internacional Privado  66,66 

 

66,66       66,66 4 

Trabalho de Conclusão de 

Curso II  33,33 
  33,33 

 
    33,33 

2 

Direito Penal Extravagante 33,33    33,33   
 

  33,33 2 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV (Prática 

Simulada) 33,33 

 33,33    33,33 

 

2 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV (Prática 

Real)  

   50   

 

Total 333,30 
 

333,30 
 

50 
 

333,30 20 

 
Atividades Complementares           170 

 
 

 
Carga Horária Total do Curso 

3333,0

0    
200,00 170 3703,00 

 

  

 Disciplinas Eletivas Sugeridas 

Disciplinas CH 

Semanal 

Carga Horária 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 4 66,66 

Direito Ambiental 4 66,66 

Direito do Consumidor 2 33,33 

Direito Urbanístico e Proteção do Patrimônio Histórico 

e Cultural 

4 66,66 

Biodireito e repercussões civis 2            33,33 

Direito Econômico e financeiro/obrigatório 4 66,66 

Direito Comunitário e Relações Internacionais 2 33,33 

Processo Constitucional 4 66,66 

Hermenêutica Jurídica 4 66,66 

Direito Público Municipal 4 66,66 

Medicina Legal 4 66,66 

    

 
RESUMO CH 

 

 
Carga Horária Teórica  (90,01%) 3.333,00 

 

 
Estágio Supervisionado (5,40%) 200,00 

 

 
Atividades Complementares (4,59%) 170,00 
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Carga Horária Total do Curso (100,00%) 3.703.00 

 
 

O Curso de Graduação em Direito oferece como eletiva a Disciplina Libras 

(Língua Brasileira de Sinais) que contabilizará 66,66 horas. Sendo que essa carga 

horária de Libras não computa na carga horária total do curso, apesar de configurar na 

estrutura curricular. 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 DCNs  e legislações pertinentes 

 

O curso de Direito atende à Resolução CNE/CES nº 09, 29/09/2004 e 

demais legislações pertinentes, uma vez que: 

a) A carga horária do curso é de 3.703 horas aulas - Obedecendo e 

ultrapassando o mínimo estabelecido na Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial), Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, 

Presencial), 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. 

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 7,5 

anos (15 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 09/2004 (DCN do Curso de Direito); 

e) O Estágio Supervisionado, com 400h, atende ao Art.7º da Resolução CNE/CES 

09/2004 (DCN do Curso de Direito);   

f) As Atividades Complementares (170h) atendem ao Art. 8º da Resolução 

CNE/CES 09/2004 (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 e congressos. 

g) O Trabalho de Conclusão de Curso atende ao Art. 10 Resolução CNE/CES 

09/2004 (DCN do Curso de Direito) e será feito sob orientação docente, atividade obrigatória 

como requisito para a graduação; 
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h) Está previsto no conteúdo da disciplina DIREITO, LINGUAGEM E 

INTERPRETAÇÃO e ANTROPOLOGIA, 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 as atividades do PROJETO INTEGRADOR (Resolução 

CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004); 

Registre-se ainda, que a temática é tema-transversal objeto do PROJETO 

INTEGRADOR I ao IV, senão vejamos: 

 

Tabela 6: projeto integrador I ao IV 
 

1º 
Identificando a 

diferença 
Fichamento 

Visita técnica com 
relatório 

2º 
Reconhecendo a 

diferença 
Fichamento 

Visita técnica com 
relatório 

3º 
Cidadania e Inclusão: 
gênero e identidade 

Resenha 
Crítica 

Painel Integrado 

4º 
Cidadania e Inclusão: 

raça e etnia 
Resenha 

Crítica 
Painel Integrado 

 

Como defendido, nas atividades do Projeto Integrador I o corpo discente é, 

num primeiro momento, instigado a identificar as diferenças – PROJETO 

INTEGRADOR II, após reconhecer as diferenças, para então cuidar de sua tutela, no 

PROJETO INTEGRADOR III, cuida-se da defesa do gênero e identidade e no 

PROJETO INTEGRADOR IV, cuida-se da tutelada raça e etnia. 

As escolhas da temáticas – exploradas por meio das atividades do ensino, 

da pesquisa e da extensão, de forma inter-relacionada, são justificadas em nosso curso 

pela INTERDISCIPLINARIDADE. Assim, tem-se:  

 

2.1.1 1º Período do Curso de Direito: interdisciplinaridade entre 
os conteúdos ofertados pelas disciplinas Direito, Linguagem e 
Interpretação, Metodologia do Trabalho Científico, Ciências Políticas e 
Teoria Geral do Estado, Antropologia, Introdução ao Estudo Do Direito I 
e a correlação com a temática eleita para o Projeto Integrador neste 
Semestre.  
 
O primeiro contato com o ensino superior deve pretender reconstruir a 
compreensão do educando, (re)apresentando-o à diversidade, em suas 
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diversas dimensões, da realidade, sobretudo, local, na qual o jurista 
exerce suas atividades. Neste sentido, o tema apresentado ao primeiro 
período - Identificando a diferença - tem o propósito de despertar a 
consciência para as diversas formas que a relação do humano com a 
realidade que o circunda podem assumir. Trata-se, por assim dizer, de 
um choque de realidade, que objetiva expandir os horizontes e 
promover a compreensão de que é na diferença que reside grande 
parte do trabalho de afirmação das normas jurídicas, cuja pretensão 
formal é de generalidade. 
No 1º período do curso, o aluno, à medida que é confrontado com a 
diversidade, sobretudo antropológica de uma comunidade jurídica, 
estuda as diversas formas de organização destas comunidades (Ciência 
política - com ênfase em Teoria Geral do Estado), aprende a 
operacionalizar instrumentos como a linguagem, em suas diversas 
acepções, sem as quais os processos comunicativos restariam 
prejudicados (Direito, Linguagem e Interpretação) e, também, inicia-se 
no estudo da Direito (IED I), forma tradicional das sociedades ocidentais 
de regular as relações sociais. 
Os “produtos” - da pesquisa e da extensão - esperados são, portanto, 
consentâneos com o início de um processo de reconstrução dos 
conceitos do ingressante, bem como com suas experiências e 
conhecimentos prévios.  
 
2.1.2 2º Período do Curso de Direito: interdisciplinaridade entre 
os conteúdos ofertados pelas disciplinas Introdução ao Introdução 
ao Estudo do Direito II, Sociologia Jurídica, Filosofia Geral e do Direito, 
Teoria da Constituição, Direito Civil I (Parte Geral) e a correlação com a 
temática eleita para o Projeto Integrador neste Semestre.  
 
Uma vez confrontado com a realidade plural das sociedades 
contemporâneas, o aluno tem, agora, a oportunidade de iniciar os 
processos de reconhecimento dos diversos tratamentos que o Direito 
oferece às múltiplas dimensões da diversidade. A pessoa - 
personalidade - para o Direito (Civil I), assume papel central – tutela à 
pessoa humana, como elemento característico das comunidades 
jurídicas atuais. Neste sentido, a evolução do pensamento humano 
(Filosofia Geral e do Direito) permite que se estabeleçam relações entre 
a normativa existente e outras formas de organização possível da 
sociedade (Sociologia Jurídica), sedimentando conhecimentos relativos 
à ordem jurídica vigente (IED II), fundada na ordem constitucional 
(Teoria da Constituição). Recupera, ainda, conhecimentos sobre as 
relações econômicas, indispensáveis aos modos de produção 
contemporâneos, os quais, segundo, o tipo padrão, desenvolvem-se a 
partir das relações quem envolvem os particulares (Direito Civil I). 
Os “produtos” - da pesquisa e da extensão - esperados são voltados a 
fixação de conceitos, habilidades e competências daquele que ainda 
inicia um processo de médio prazo, voltado à reconstrução dos 
conceitos. 
 
2.1.3 3º Período do Curso de Direito: interdisciplinaridade entre 
os conteúdos ofertados pelas disciplinas Direito Constitucional I, 
Direito Civil II (Obrigações), Direito Penal I (Parte Geral), Teoria Geral 
do Processo, Economia Política, Hermenêutica Jurídica e a correlação 
com a temática eleita para o Projeto Integrador neste Semestre. 
 
Sedimentadas as perspectivas multiculturais da contemporaneidade, 
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passa-se ao estudo transversal de questões voltadas a inclusão cidadã 
daqueles que ainda lutam pelo pleno reconhecimento de seus direitos. 
Nesta etapa, dada a multiplicidade de agentes que reivindicam a sua 
inserção das dinâmicas do Direito, segmentou-se o estudo destas 
parcelas da sociedade civil organizada, de modo a promover uma 
compreensão mais profunda do objeto de cada uma destas 
reivindicações. 
Para o 3º período, a temática específica se volta ao tratamento da 
diversidade sobre a perspectiva do gênero e da identidade, em suas 
diversas nuances, de modo que os questionamentos sobre a validade 
da normativa existente, mediante o confronto com diversas perspectivas 
de justiça e sua correlação com a luta pelo reconhecimento dos direitos 
humanos fundamentais (Hermenêutica Jurídica)  em suas diversas 
gerações positivada na Constituição da República de 1988 
(Constitucional I), o que se contextualiza com a influência da economia 
e da política, dentre outros reflexos trazidos pela organização societal 
(Economia Política) 
A partir deste momento, o educando passa, também, a ser confrontado 
com disciplinas de conteúdo jurídico específico, como o Direito das 
Obrigações (Civil II), o Direito Penal I e a Teoria Geral do Processo. As 
inclusões das mulheres, dos homossexuais, dos transgêneros, dentre 
outros nas dinâmicas da “regularidade” jurídica, permitem o 
desenvolvimento da consciência de como a imputação jurídica qualifica 
as pessoas, seja como criminosas, seja como desprovidas de 
autonomia para manter relações obrigacionais, seja mesmo privando-
lhes materialmente do direito de ação, por carência de possibilidade 
jurídica de pleitear aquilo que a norma positiva ainda lhes nega ou que 
lhe afirme apenas numa perspectiva simbólica.. 
Os “produtos” - da pesquisa e da extensão - esperados pretendem 
consolidar as capacidades críticas – resenhas críticas -  do educando à 
medida que o preparam, através dos painéis integrados, para se afirmar 
como ator social voltado à reformulação das práticas locais. 
 
2.1.4 4º Período do Curso de Direito: interdisciplinaridade entre 
os conteúdos ofertados pelas disciplinas Direito Constitucional II, 
Direito Civil III (Teoria Geral dos Contratos e Contratos em espécie), 
Direito Processual Civil I, Direito Penal II (Parte Geral), Direito 
Processual Penal I e a correlação com a temática eleita para o Projeto 
Integrador neste Semestre. 
A cidadania e a inclusão, neste período, serão estudadas da 
perspectiva da raça e da etnia, permitindo que os processos de 
sistemática exclusão de parcelas da população brasileira, sobretudo as 
mais tradicionais, identificando-se mecanismos de participação, no mais 
das vezes, apenas minoritária, abertos estas parcelados (as) em 
relação às dinâmicas político-institucionais (Direito Constitucional II). A 
participação nas várias hipóteses de relações jurídicas ora está 
condicionada, ora é deturpada, em casos extremos, o índio e, outrora, o 
negro, por exemplo, não são sujeitos, mas objetos da relação, que 
muitas vezes, deixa o Estado Democrático de Direito de lhes garantir a 
efetividade dos direitos humanos fundamentais. Vale, neste sentido, a 
compreensão dos institutos contratuais, meios clássicos de relação 
jurídica (Direito Civil III - Teoria Geral dos Contratos e Contratos em 
espécie). De modo semelhante, estas distorções revelam-se no âmbito 
penal, que incide de formas diferentes sobre estas populações, quer 
seja seletivamente, quer seja desconsiderando suas particularidades 
culturais. 
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Por fim, inicia-se o estudo dos gêneros processuais (Direito Processual 
Civil I e Direito Processual Penal I), a partir dos quais torna-se possível 
a judicialização das demandas que envolvem populações “minoritárias” 
seja para lhes garantir a proteção objetiva que a ordem jurídico-
constitucional lhes oferece, seja para assegurar a indivíduos específicos 
a efetividade dos seus direitos fundamentais. 
Os “produtos” - da pesquisa e da extensão - esperados pretendem 
consolidar as capacidades críticas – resenhas críticas - do educando à 
medida que o preparam, através dos painéis integrados, para se afirmar 
como ator social voltado à reformulação das práticas locais. (PROJETO 
INTEGRADOR: diretrizes temáticas.) 

 

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 transversal 

continua e permanente dada a sua natureza de DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS, e é objeto da disciplina DIREITO AMBIENTAL, DIREITO DO 

TRABALHO, DIREITO CONSTITUCIONAL, bem como é objeto de estudos do 

PROJETO INTEGRADOR. 

Atendimento à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto Nº 4.281 de 

25 de junho de 2002 com integração da educação ambiental às disciplinas do curso de 

modo transversal, contínuo e permanente. 

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: 
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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 tanto transversalmente ao longo do Curso.  Em 

especial, nas disciplinas DIREITO, LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO, DIREITO 

CONSTITUCIONAL, DIREITO AMBIENTAL. 

j) Está previsto no conteúdo da disciplina DIREITOS HUMANOS 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) 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, o curso de Direito da FAHESP/IESVAP, em observância da legislação 

brasileira, implantará o Núcleo de Acessibilidade. As ações da comissão de 

acessibilidade integram as atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

l) Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro 

de 2008). 

Baseados na legislação existente a IES propõe uma política de educação 

inclusiva com o objetivo de promover o acesso e a inclusão das pessoas com 

necessidades educacionais especiais em todas as ofertas educacionais da IES, 

fundamentado nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao 
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mundo do trabalho, algumas ações se tornam necessárias, tais como a implementação 

dos seguintes aspectos: 

 

 Acessibilidade, garantindo a pessoa portadora de necessidades 
especiais o acesso a toda estrutura da instituição. Isto se dará através 
de um mapeamento e posterior adequação da rede física, do mobiliário 
e dos equipamentos da Faculdade, com vistas a conhecer as 
necessidades de reforma e reaparelhamento para atender aos 
diferentes tipos de necessidades e aprendizado dos novos alunos. 

 Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em 
função de atender as necessidades educativas do aluno. 

 Capacitação permanente para professores e técnicos 
administrativos. 

 Sensibilização da comunidade interna acerca dos direitos e deveres 
das pessoas com necessidades educacionais especiais. 

 Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais 
especiais nas salas regulares de ensino e as devidas adaptações 
curriculares. 

 Realização de um trabalho conjunto com o Núcleo de Estágio para 
encaminhar o educando ao mundo de trabalho. 

 Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dessas 
pessoas na sociedade e no mundo de trabalho. 

 Acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades 
artísticas de acordo com a capacidade de cada um. 

 Quebra de barreiras arquitetônicas e atitudinais. 
Alguns princípios a serem adotados: 

 Flexibilidade – ou seja, a não obrigatoriedade de que todos os alunos 
atinjam o mesmo grau de abstração ou conhecimento, num tempo 
determinado; 

 Acomodação – considerar que o planejamento de atividades para 
uma turma deve levar em conta a presença de alunos com 
necessidades especiais e, portanto, contemplá-los na programação; 

 Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, entendido como a 
participação dos alunos com necessidades especiais nas atividades 
desenvolvidas pelos demais colegas, embora não o façam com a 
mesma intensidade, nem necessariamente com a mesma ação ou grau 
de abstração. 

 

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 será 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 será ministrado de forma a integrar teoria e prática, permitindo ao 

discente compreender o Direito nas suas relações com a sociedade. Tal integração 

será obtida por meio da oferta das atividades presentes no PROJETO INTEGRADOR 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 será fomentada por meio do 

desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e análise de casos reais - cases, cuja 

metodologia será capaz de integrar ensino, pesquisa e extensão. No currículo pleno, 

por meio das disciplinas Metodologia e pelos componentes curriculares PROJETO 

INTEGRADOR e TCC 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, serão 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; 
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 Apresentação de seminários, mesas redondas e debate; 

 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; 

 Metodologia inovadoras, como sala de aula invertida; 

 Metodologias ativas; 

 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; 

 Metodologias ativas; 

 Projeto integrador, associando o ensino, a pesquisa e a extensão; 

 Trabalho de conclusão 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, 
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utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência, entre outras metodologias que se fizerem necessários.  

 

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)  obrigatoriamente uma prova individual, no valor mínimo de 10 (dez) e máximo 

de 15 (quinze) pontos;  

b) demais pontos distribuídos a critério do professor do componente curricular, 

conforme estabelece o Art. 5º deste Regulamento; e 

 

II – N2 - a 2ª (segunda) etapa de avaliação será composta de: 

a) obrigatoriamente uma prova individual, no valor mínimo de 10 (dez) e máximo 

de 20 (vinte) pontos;  

b) nota obtida na Prova Integradora, avaliada em até 20 (vinte) pontos, sendo a 

última avaliação aplicada no período letivo; e 

c) demais pontos distribuídos a critério do professor do componente curricular, 

conforme estabelece o Art. 5º deste Regulamento. 

 

ii) Dos Critérios de Aprovação na 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 
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O aluno que não obtiver 70 (setenta) pontos do total dos 100 pontos distribuídos 

se submeterá ao Exame Especial conforme norma regimental da IES. 

 

iii) Quanto ao Estágio: 

 

As avaliações das atividades de estágio seguem regramentos contidos no 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS (ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO). 

 

iv) Quanto às Atividades Complementares: 

 

As atividades complementar, em conformidade com o REGULAMENTO DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES, são computadas no sistema ADX. As atividades 

realizadas na IES são lançadas no sistema, com a comprovação de listas de presença 

e arquivadas. Nas atividades realizadas fora da IES o aluno deverá apresentar cópia da 

comprovação da atividade, que deverá ser avaliada pelo coordenador de acordo com a 

relevância da atividade com os estudos do aluno. A realização dessas atividades não 

se confunde com a Prática Jurídica ou com a do TCC de curso. 

 

v) Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso:  

 

O trabalho de conclusão de curso, em conformidade com o REGULAMENTO 

DE PESQUISA DA IES, relatado sob a forma de monografia, consiste na elaboração de 

um trabalho final, individual, de caráter científico, obrigatório, previsto na estrutura 

curricular dos cursos de graduação, relacionado aos conteúdos curriculares dos cursos, 

mediante apresentação de um projeto, que deve ser qualificado em banca e da 

monografia final, defendida em banca. O Trabalho de Curso é defendido em audiência 

pública, com ampla divulgação por meio de edital, perante banca examinadora 

composta por docentes e membros da comunidade. Após a defesa o discente entrega 

cópia do trabalho de curso, devidamente corrigido, para compor o acervo bibliográfico 

institucional, fomentando a construção coletiva do conhecimento. Toda a organização 

das atividades dos TCCs serão organizadas pelo NÚCLEO DE PESQUISA - COPPExi, 

via coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso e Pesquisa. 

 

vi) Quanto ao Projeto Integrador 
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O Projeto integrador será avaliado pelos produtos que o aluno 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. É realizada ainda uma avaliação integradora, que reúne 

todas as disciplinas do semestre, de forma cumulativa, ao longo dos períodos, de forma 

a propor ser uma das estratégias diagnóstica do NDE. Registre-se que todas as 

atividades desenvolvidas via PROJETO INTEGRADOR são precedidas por 

PROJETOS DE ATIVIDADES, que são aprovadas e acompanhadas pelo NDE.             

 

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, 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 
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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.  

 

Há que se registrar a grande importância dada ao PROJETO INTEGRADOR e a 

sua função de fomentar a flexibilização curricular no Curso de Direito da 

FAHESP/IESVAP. A flexibilização das temáticas a serem exploradas pelo PROJETO 

INTEGRADOR serão semestralmente aprovadas 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 
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Brasileira de Sinais (LIBRAS), Direito Ambiental, Direito Urbanístico e proteção do 

Patrimônio Histórico e Cultural, Direito do Consumidor, Biodireito e repercussões civis, 

Direito Penal Econômico, Processo Constitucional, Direito do consumidor, Direito 

Econômico e Financeiro, Medicina Legal e Direito Comunitário e Relações 

Internacionais.   

 

5.10 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

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. 

 

6. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO DE DIREITO DA FAHESP 

 

O Curso de Direito da FAHESP apresentará 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 (preceptores 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 de análise e deliberação o conjunto de assuntos relacionado à 

administração acadêmica do curso; conta com representatividade garantida; 

c) Núcleo Docente Estruturante (NDE), coordenado pelo Coordenador e 

que 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 serão exercida em 

regime de trabalho integral precipuamente pelo Profa. Maria da Graça Borges de 
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Moraes Castro, Graduada em Direito e Mestre em Teologia. A Coordenadora possui 

atualmente cerca de 25 anos de experiência em docência na educação superior, 2 

anos em gestão acadêmica e magistério superior nesta IES, bem como 32 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 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 (quando possível), 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 e Extensão - COPPEX 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 

propositivamente 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 
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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 mercado de 

trabalho, bem como a valorização do curso para todos e como um todo (ENADE). 

 

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 pela Coordenação de 

curso juntamente com a 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; 
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c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 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 Apoio Psico-pedagógico 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 e Extensão - COPPEX, 

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 discente 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. 

 

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-
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se, além do Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante 

do corpo discente do respectivo curso. 

O Colegiado de Curso reúne-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, 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 (um terço) dos conselheiros 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 Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da 

comunidade acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos 

conselheiros presentes, tendo cada conselheiro 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 que o aluno se constitua dentro do perfil de 

egresso estabelecido no PPC e no PDI. 

 

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, pág. 11, 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 
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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 Academico e/ou Centro Academico, o Colegiado poderá, 

de forma provisória, indicar dois representantes do corpo discente dentre os lideres de 

turmas.  

O Colegiado é órgão de decisão maior no âmbito do Curso, cumprindo suas 

competências e atuando diretamente na consolidação da avaliação do PPC. 

 

6.3.2  Competencia do Colegiado De Curso 

 

Nos termos do Regimento, é de competencia do Colegiado De Curso: 

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o 

perfil do ingressante;  

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;  
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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 da FAHESP/IESVAP  reúne-se 

ordinariamente 2 (duas) vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que 

necessário, como pode ser observado, a seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 2 

(duas) por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

6.4 CORPO DOCENTE 

 

O Corpo Docente é o principal sustentáculo de qualquer programa 

educacional. Os professores que atuarão 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. 

Sua 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. 
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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 pleno do curso, permitindo a 

interdisciplinaridade através do diálogo permanente e da praxis efetiva. Os docentes 

precisam desenvolver 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 e habilidades que o futuro profissional 

deverá ter, o que reforça também seu papel na avaliação do Curso, sem dúvida 

alguma. 

 

7. ATIVIDADES ACADEMICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CURSO DE 

DIREITO DA FAHESP 

 

7.1 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

A partir da elaboração e divulgação 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 o artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Direito: 

 

Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares 
enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam 
o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e 
competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, 
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 
mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 

Portanto, as atividades complementares deverão aprofundar o nível de 

conhecimento do aluno para além dos limites naturais do curso que, independente de 

sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar todos os conhecimentos 

relacionados com a formação e o exercício profissional. Assumindo-se o princípio de 

que o aluno é o agente da aprendizagem, as Atividades Complementares estimulam o 

“aprender a aprender” e ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo 
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um dos mecanismos que proporcionarão a participação do aluno na construção do 

saber com experiências inovadoras. 

O Curso de Direito atribui uma parcela de sua carga horária total para a 

realização de tais atividades, conforme se pode observar na Matriz Curricular. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos viabilizará 

ao estudante perceber a comunicação entre as diversas áreas do conhecimento em 

Direito e com outros cursos e áreas do saber. 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. 

A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída em 

atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, garantindo os princípios 

norteadores da educação superior, obedecendo ao projeto pedagógico do curso e 

cumprindo os requisitos de comprovação por meio de certificados e/ou declarações que 

são apresentados pelo aluno, mediante deferimento da Coordenação de Curso, órgão 

competente para a condução, organização e controle de tais atividades. 

Tabela 7: das classes das atividades e carga horária máxima 
 

CLASSE 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CARGA 
HORÁRIA 
MÁXIMA 

 
1. ATIVIDADES DE ENSINO 

1.1 
Cursos PRESENCIAIS na área do direito realizados na própria Instituição 
ou em outra instituição DE ENSINO. 
 

85H 
 

50% 

 

1.2 
Cursos À DISTÂNCIA na área do direito realizados na própria Instituição 
ou em outra instituição DE ENSINO. 

51H 

 

30% 

1.3 
 
Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição. 
 

51H 30% 

1.4 

Disciplinas cursadas, COM A DEVIDA APROVAÇÃO, em outros cursos 
da própria Instituição ou em outra instituição DE ENSINO, relacionadas à 
área do Direito, DESDE QUE NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE 
DISPENSA DEFERIDA PARA CURSAR ALGUMA DISCIPLINA DO 
CURSO DE DIREITO. 
  

51H 30% 

1.5 

Estágios extracurriculares em prática jurídica realizados em órgãos 
públicos ou sociedade de advogados conveniada com a 
FAHESP/IESVAP. 
 

85H 
 

50% 

1.6 
Cursos de idiomas, NA MODALIDADE PRESENCIAL, REALIZADOS EM 
INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS NA RESPECTIVA ÁREA. 
 

34H 20% 

 
2. ATIVIDADES DE PESQUISA 
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2.1 
Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou 
voluntário, em projeto desenvolvido no FAHESP/IESVAP. 
 

68H 
 

40% 

2.2 

Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra 
instituição, na forma de resenha, ensaio ou artigo científico e 
apresentação de trabalho acadêmico nas modalidades painel comentado 
e comunicação oral. 
 

51H 30% 

2.3 
Publicação de livro ou material acadêmico relevante. 
 

51H 30% 

 
  3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.1 

Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, 
encontros, mesas temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, 
encontros regionais ou nacionais na área do Direito. 
 

85H 
50% 

3.2 
Participação em semanas acadêmicas do Curso de Direito REALIZADAS 
PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. 
 

68H 40% 

3.3 

Participação em semanas acadêmicas, RELACIONADAS À ÁREA DO 
DIREITO, REALIZADAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR. 
 

34H 20% 

3.4 

Cursos, NAS MODALIDADES PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, 
PROMOVIDOS POR instituições relacionadas à área do Direito, órgãos 
do Poder Judicário, Legislativo, Executivo, Policia  Civil, Polícia Militar e 
Associações Microrregionais  e outros. 

85H 50% 

3.5 
Participação de atividades, projetos e programas de extensão promovidos 
pela própria Instituição ou por outra instituiçãona área do Direito. 
 

68H 40% 

3.6 
Participação em representação estudantil na própria Instituição (DA E 
DCE). 
 

34H  20% 

3.7 
Participação COMO LÍDER DE TURMA, CONTABILIZADAS 10 (DEZ) 

HORAS  A SEMESTRE. 34H 20% 

3.8 
Participação em programas oficiais de voluntariado na área do Direito 
(mesário voluntário, ações sociais em ONGs locais, etc.). 
 

51H 
 

30% 

 
4. ATIVIDADES CULTURAIS 

4.1 
Efetiva participação em peças teatrais, festivais de cultura, feiras, 
lançamentos de livros e similares na área do Direito. 
 

34H 
 

20% 

4.2 
Participação em organização de eventos na área do Direito. 
 

34H 20% 

4.3 

Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena; Direitos Humanos. 
 

51H 30% 

 

 

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 
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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 PPC que se caracteriza 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 (PDI 2017-2021). 

Nesse sentido, a FAHESP busca levar seus estudantes de Direito a 

sociedade, de modo que possam prestar sua contribuição 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 o CoPPExi, órgãos acadêmicos voltados para a realização desta tarefa, os quais 

funcionam em parceria e em concerto. 

O Estágio Curricular Supervisionado devidamente normatizado através de 

regulamentação própria deverá ser desenvolvido a partir do 7º período e implicará na 

participação do discente em práticas reais constantes das 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. 

O modelo híbrido de realização de práticas simuladas (civil, penal, família e 

sucessões, e direito do trabalho) e reais garante que o aluno no estágio obrigatório 

possa aprender a teoria e a prática de forma concomitante ao longo dos períodos 

facilitando sua aprendizagem, compreensão, visão sistêmica e interdisciplinar sobre as 

diversas componentes curriculares do curso, portanto, experimentando o “direito vivo” 

aplicado na realidade dos tribunais de justiça e a preparação para inclusão no mercado 
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de trabalho. Visa também à apreensão dos domínios indispensáveis ao exercício das 

diversas carreiras contempladas pela formação jurídica, quais sejam, nas áreas 

fundamentais civil, penal e do trabalho.  

O Curso de Direito ofertado pela FAHESP oferece na matriz curricular o 

Estágio Curricular obrigatório nos últimos quatro semestres (7º ao 10º período), de 

modo que realize atividades simuladas e reais. Em assim sendo,  elegeu-se os 

seguintes componentes curriculares:   Prática jurídica Simulada I – Cível, Prática 

jurídica Simulada II –Penal, Prática jurídica Simulada III – Trabalhista, Prática jurídica 

Simulada IV – Cível – 33,33h cada e Prática Jurídica Real I, II, III e IV– 50h cada, num 

total de 200 horas. 

As atividades inerentes à prática curricular, para fins didáticos, são divididas 

em dois momentos distintos: no primeiro momento, os discentes familiarizam-se com a 

prática jurídica simulada; para, num segundo momento, exercerem as atividades reais. 

As atividades reais são realizadas por meio do Escritório Modelo 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, o que proporciona a pessoas carentes o acesso à justiça – 

efetividade ao direito humano fundamental do acesso à Justiça. O EMAJ, contará com 

atividades desenvolvidas por professores-orientadores, advogados, estagiários, 

podendo contar ainda com assistente social. As atividades práticas jurídicas serão 

realizadas sempre sob orientação de professores-orientadores e/ou advogados em 

número compatível com as atividades, num média de 12/professor-orientador e/ou 

advogado. Seu espaço físico terá a seguinte estrutura: 

- secretaria/ recepção 

- sala da assistente social (triagem) 

- salas de atendimento dos assistidos 

- sala de conciliação, mediação e arbitragem (CMEAR) 

- laboratório de informática 

- biblioteca 

- sala da coordenação 

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 serão 
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desenvolvidas sob orientação de professores-orientadores de modo a garantir que as 

atividades práticas sejam realizadas de forma adequada, e sempre sob orientação. Os 

próprios alunos participarão dos atendimentos e confeccionarão as peças processuais 

pertinentes. Os andamentos processuais também serão realizados pelos próprios 

estagiários, tudo desenvolvido sob a orientação dos profissionais devidamente 

habilitados e qualificados.  

As atividades práticas, desenvolvidas no interior da IES serão aferidas por 

meio de relatórios próprios, individualizados por atividades, e posteriormente 

arquivados junto ao Núcleo de Prática Jurídica em portfólio individual por alunos, em 

conformidade com o REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ.  

Todas as atividades realizadas estão normatizadas no Regulamento do 

Núcleo de Prática Jurídica, regulamento do EMAJ e manual de atividades práticas. 

O regimento interno do Núcleo de Prática Jurídica privilegia as atividades 

forenses, associadas às atividades de mediação, negociação, conciliação e arbitragem 

que são ofertadas pelo Curso de Direito. Com esse intuito, o REGULAMENTO DO NPJ 

prevê, desde já, a instituição da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem – 

CMEAR, nos seguintes termos: “Art. 40 – Institui-se criada a Comissão de Conciliação, 

Mediação e Arbitragem – CMEAR, vinculada ao Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, 

cabendo-lhe promover a conciliação, mediação e a arbitragem entre as partes em 

litígio, antes de qualquer procedimento judicial, que funcionará nas dependências do 

NPJ. “  

As práticas extensionistas a serem fomentadas por esta IES serão 

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. As práticas 

extensionistas fomentarão, 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. 
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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 

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. 14 - O Estágio de Prática Jurídica Simulada é cumprido pelo 
bacharelando dos 7º e 8º períodos. 
Parágrafo único - O Estágio de Prática Jurídica Simulada será 
cumprido onde o Núcleo determinar, através das atividades Prática 
Jurídica Simulada I (Cível), II (Penal), III (Trabalhista) e IV (Cível), com 
atividades sobre as disciplinas já cursadas, ou em curso, pesquisa 
doutrinária e jurisprudencial, e, constará, ainda, da análise crítica de 
autos findos, audiências simuladas, redação de peças profissionais 
(informações, pareceres), visitas programadas a órgãos judiciários e 
penitenciários e a órgãos de funções essenciais à justiça, bem 
como de outras atividades práticas a critério do orientador 
respectivo.[...] 
 
Art. 23 - A Prática Jurídica Simulada é desenvolvida em ambiente 
interno, podendo ser tanto nas salas de aula, quanto nas dependências 
do NPJ e por meio de visitas orientadas, com grade horária divulgada 
semestralmente, tendo como atividades principais: 
I Prática de atividades jurídicas simuladas, por meio de elaboração de 
peças processuais e profissionais, assim como a criação de processos 
simulados; 
II Análise de autos findos; 
III Prática de atividades de arbitragem; 
IV Prática de atividades de negociação, conciliação e mediação; 
V Prática de atuação jurídica oral (sustentações orais em audiências, 
sessões e plenários – júri); 
VI Elaboração de textos legais; 
VII Visitas orientadas em órgãos do poder judiciário, ministério 
público, estabelecimentos prisionais, delegacias etc. 
VIII Audiências e sessões simuladas. [...] 
 
Art. 39 - As atividades previstas no artigo anterior, desenvolver-se-ão 
nos seguintes termos: 
I Plantões semanais no NPJ; 
II Audiência em 1º grau (com relatório); 
III Julgamento no Plenário do Júri (com relatório); 
IV Tarefas forenses (acompanhamento de processos, encaminhamento 
de petições, etc.); 
V Diligências e outras tarefas de caráter jurídico a critério do professor-
orientador e por este justificadas; 
VI Elaboração de peças processuais; 
VII Trabalhos práticos (pesquisa doutrinária e/ou jurisprudencial, análise 
de jurisprudências, análise de casos concretos e análise de legislação); 
VII Visitas orientadas (presídios, delegacias, IML, Tribunais de 
Justiça e Alçada e demais órgão do Poder Judiciário e/ou 
Legislativo); 
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VIII Palestras e conferências credenciadas pelo Coordenador do 
Curso e pelo Chefe do NPJ; 
IX Realização de negociação, conciliação, mediação e arbitragem. [...] 
(pela Faculdade Doctum de Vila Velha, Curso de Direito, PPC, 
Regulamento do NPJ, 2018) (grifo acrescido) 

 

As atividades práticas, coordenadas pelo NPJ, fomentarão atividades 

realizadas na forma conveniada com os órgãos jurisdicionais, como por exemplo, o 

convênio com CEJUSC; com Escritórios de advocacia e associações, OAB, órgãos da 

administração municipal, Estadual, Federal e outros.  

As atividades do NPJ, entendido como agregador de todas as práticas do 

Curso de Direito, podem ser assim visualizadas:  

Desta forma, o Curso de Direito por meio do NPJ ofertará:  

I) o estágio supervisionado:  

ii) atividades práticas via regulamento próprio; (DOCUMENTO ANEXO A 

ESTE PPC); 

iii) atividades práticas jurídicas simuladas e reais ofertadas pela própria IES, 

mas também via realização de Convênios;  

iv) atividades práticas de arbitragem, negociação, conciliação e mediação, 

via instituição da CMEAR, realização das atividades dos componentes curriculares, via 

convênio com o CEJUSC, realização de palestras jurídicas e outros; 

v) atividades de visitas orientadas a Instituições democráticas e outras 

Instituições; 

vi) controle das atividades práticas, via atividades organizadas por 

formulários e sistematizadas em portfólios individualizados por alunos; 

vii) atividades de práticas jurídicas conveniadas; 

viii) atividades práticas associadas ao ensino e à pesquisa e  

ix) 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, 

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 Nº 3, DE 14 DE JULHO DE 2017. 

Atividades realizadas externamente, desta natureza, integrarão este 

componente curricular até a proporção legal e regulamentar admitida, mediante a 
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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.  

O Escritório Modelo, será mantido pela IES, devidamente normatizado 

através de regulamentação própria, deverá ser desenvolvido a partir do 7º 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.  

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 
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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 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 e 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. 

 Da bolsa 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.  
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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, 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 ainda fazem constar no Regulamento do 

Estágio externo. 

As atividades de arbitragem, negociação e mediação comporão 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 a judicialização de demandas, através a 

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 prepará-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, 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. 

 

7.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 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 
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considerado 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 TCC 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 TCC 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 conclusão de curso visa a evidenciar capacidade de reflexão 

autônoma e crítica, razão pela qual está sendo ofertado nos períodos finais – 9º e 10º 

períodos – momento em que os discentes adquirem maturidade intelectual e conta com 

uma boa escrita e argumentação, fomentadas por meio das atividades realizadas no 

desenvolvimento do componente curricular PROJETO INTEGRADOR (Ia VIII). 

Visando a acompanhar o Trabalho de Curso será instituída a coordenação 

do Trabalho de Conclusão de Curso e Pesquisa, como estrutura de apoio para 

execução desta atividade. Cabe à Coordenação promover a articulação entre 

professores-orientadores e discentes-orientandos, observando a regulamentação 

específica (MANUAL DE PESQUISA). 

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. 

O TCC 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 TCC. Posteriormente, o acadêmico passa à elaboração do 

TCC propriamente dito, devidamente acompanhado por um orientador, oriundo do 

corpo docente, que se responsabiliza pelos encontros periódicos e pelo 
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acompanhamento das etapas de elaboração do trabalho, zelando pelo seu ineditismo, 

originalidade e cientificidade. Após o depósito, o cronograma escolar prevê a defesa do 

TCC 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 TCC, 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 

TCCs são organizadas sob coordenadoria própria. 

Objetivando alcançar adequada orientação aos discentes a IES entende, por 

bem, limitar o número de orientandos por professor (limitação a 05 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 transversar a temática do Curso: (in)efetividade dos direitos humanos 

fundamentais e ser contextualizada com o contexto social de vivência do alunado. 

O registro acadêmico, tanto do projeto quanto do TCC 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 encadernado para a biblioteca10 da instituição, tudo em coerência 

com o Manual de Pesquisa, bem como, sua publicação em repositório virtual desta IES. 

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 TCC compreenderá os componentes 

curriculares de Metodologia Científica ( 3º Período – 66,66c/h), Trabalho de Conclusão 

de Curso I (9º período – 33,33 c/h) e Trabalho de Conclusão de Curso II (10º período - 

33,33 c/h). 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.  

                                            

10 O sistema acadêmico ADX, no módulo biblioteca, permite ao aluno, consultar o acervo, fazer e renovar reservas 

de livros on line. 



 

  

 

105 

 

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 política de indispensabilidade do TCC 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 Manual de 

Pesquisa 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 TCC será a monografia. 

Desta forma, a organização dos TCCs no Curso de Direito da 

FAHESP/IESVAP, se dará: 

i) observando uma coordenadoria própria para as atividades; 

ii) com instrumentalização de suas atividades em MANUAL ESPECÍFICO, 

prevendo o controle e avaliação das atividades por meio de formulários específicos a 

cada etapa do desenvolvimento do TCC; 

iii) observando Unidade Curricular de orientação a todos os alunos por meio 

do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (33,33 c/h) e TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO II (33,33 c/h), bem como garantindo-se a orientação de 

docentes com formação específica nas áreas de pesquisa; 

iv) observando pesquisas contextualizadas com o entorno social de vivência 

do corpo discente; 

v) observando a qualificação do Projeto do TCC em banca de avaliação e 

defesa do TCC em banca de avaliação; 

vi) depósito do TCC finalizado junto ao acervo bibliográfico institucional em 

repositório virtual; 

i) previsão de implantação da coordenação do NPTCC (Núcleo de 

pesquisa e trabalho de conclusão de curso) que dará suporte à coordenação de curso, 

no planejamento e gestão do trabalho de conclusão de curso, bem como fomentar a 

publicação discente.   Deixa? 

ii) Implantação do repositório digital para os TCC’s e a produção científica 

dos alunos, permitindo que alunos e professores possam consultá-los em qualquer 

plataforma de internet. O software a ser utilizado será o Gnuteca.  

Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, técnica ou 
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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 TCC envolvendo seres 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 Política de Extensão da FAHESP está pautada nas seguintes crenças 

institucionais: 

 Que a responsabilidade social da instituição compreenda os preceitos da 

inclusão social, promoção da igualdade de direitos e oportunidades, com vistas à 

ascensão dos indivíduos na sociedade globalizada. 

 Que é dever da instituição e de seus educandos o respeito, a promoção 

e a defesa dos direitos humanos, da qualidade de vida e do meio ambiente. 

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. A extensão 

FAHESP está dividida em quatro categorias: 

a) cursos de extensão (conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter 

prático ou teórico); 
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b) extensão comunitária (projetos e programas pautados na integração com 

a comunidade); 

c) atividades e eventos de extensão (palestras, semanas de curso, 

congressos, visitas técnicas, oficinas); 

d) atividades esportivas. 

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 INICAÇÃO CIENTÍFICA NO AMBITO 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, encaminhamento de projeto e 

fomento de iniciação científica à Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

(COPPEX), 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 que o sucesso no 

processo ensino-aprendizagem. 
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A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos docentes, 

com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, organizado 

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 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 Apoio 

Discente (NAD), Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e 

Tecnologias Assistivas, 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 

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. O discente será atendido através de 

encaminhamento ou solicitação. O aluno poderá solicitar atendimento através do 

coordenador do curso, do NAD (Núcleo de Apoio Discente), 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, regido por regimento próprio, por ele 

elaborado, de acordo com a legislação pertinente, que tem participação com direito a 
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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, conforme 

objetivos e metas institucionais definidas em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, destina parcela de seus recursos orçamentários para programas de 

bolsas e apoio financeiro a alunos, além de aderir e proporcionar a estrutura adequada 

de incentivo e apoio à participação dos alunos em programas oficiais de apoio 

financeiro e financiamento estudantil tais como: 

 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. 

 

8.2 PROGRAMA DE NIVELAMENTO ACADÊMICO - PNA 

 

O PNA visa ofertar vagas que atendam a minorias e garantam a 

permanência do educando na educação superior através de programas de 

compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes 

competir em igualdade de condições nos processos de ensino-aprendizado dos cursos 

de graduação. 

É acompanhado sistematicamente por uma Coordenação nomeada pela 

Direção Acadêmica especificamente para esse fim. Com a supervisão da Coordenação 

de cada Curso de Graduação, o PNA destina-se prioritariamente aos alunos 



 

  

 

110 

 

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 

ingressantes matriculados no 1º período de cada 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 APOIO AO DISCENTE – NAD 

 

Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas como 

apoio ao processo de aprendizagem, a FAHESP instituiu um Programa de Apoio 

Psicopedagógico ao Estudante de Direito. A principal função deste programa é de 

colocar profissional especializado à disposição dos alunos, oferecendo apoio 

pedagógico e psicológico para grupos, visando à adaptação do estudante ao curso, 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 

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 serviço do NAD é um espaço em que a comunidade da FAHESP pode 

refletir sobre as situações vivenciadas, seja na vida afetiva, no trabalho, na faculdade, 

nas relações sociais.  

Objetiva promover a melhoria das relações sócio afetivas como apoio ao 

processo de aprendizagem e, para tanto, conta com uma equipe composta por 

Pedagoga e Psicóloga. 

 

8.4 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
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 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. 

 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 AUXILIO E ESTÍMULOS A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADEMICO 

CIENTÍFICOS 
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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 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 NAP – Núcleo 

de Apoio Psicopedagógico.  

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. 

 

8.7.1 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).  

 

8.7.2 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 
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estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior. 

 

8.7.3 Bolsas Institucionais 
 

Através de seu programa de monitoria  a FAHESP disponibilizará bolsas de 

estudo conforme regulamento instituído e condições de editais a serem publicados. Os 

monitores serão 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. 

Serão 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 Coppex, 

de acordo com as normas gerais contidas na Lei nº 9.394/96. 

 

8.8 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; 
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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 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: 

I. Coordenação; 

II. Comitê Interno. 

 A gestão do Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP é 

atribuição da COPPEX através do Coordenador(a) e o Comitê Interno do Programa.  A 

coordenação do programa ficará sob a responsabilidade do(a) Coordenador(a) da 

COPPEX da FAHESP. 

São atribuições do Coordenador(a): 
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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. 

 

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 COPPEX. 
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O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP é composto por 

docentes/pesquisadores com vínculo na instituição, e por estudantes de graduação 

regularmente matriculados. 

Normas, regras e definições quanto a prazos, condições, direitos, deveres e 

outros estão descritos no regulamento do Programa. 

 

 

9. A AVALIAÇÃO NO AMBITO 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; 

- 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. 
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 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. 

Pretende a FAHESP, nesse processo avaliativo, que é caracterizado como 

progressivo e permanente, alcançar 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 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, 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 
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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, de 

laboratório 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.  

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 e  1 (uma) Avaliação Final Integradora, previstos em Calendário 

Acadêmico aprovado pelo Conselho Superior da FAHESP.  

Serão distribuídos 100 (cem) pontos, dos quais 80 (oitenta) pontos 

correspondem ao total de Avaliações Parciais e 20 (vinte) pontos à Avaliação Final 

Integradora. Este será dado a conhecer antecipadamente ao início de cada período 

letivo. 

Dessa forma, a avaliação do processo de ensino aprendizagem será 

realizado em 2 etapas, sendo: 

N1 + N2 = 100 pontos.  
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a) N1 = 50 pontos, composto por:  

- 30 pontos – aplicação de atividades diversas de acordo com as 

competências relacionadas à disciplina ofertada.  

- 20 pontos – aplicação de avaliação sem consulta com desenvolvimento de 

questões no modelo ENADE. 

Conteúdo da N1: todo o conteúdo que foi abordado no 1º bimestre.  

b) N2 = 50 pontos, composto por:  

30 pontos- aplicação de atividades diversas de acordo com as competências 

relacionadas à disciplina ofertada.  

20 pontos – Dentro desta pontuação deve acontecer a aplicação de 

avaliação interdisciplinar sem consulta envolvendo questões de todas as disciplinas 

que o aluno está cursando no semestre, e/ou  aplicação de avaliação sem consulta 

com desenvolvimento de questões no modelo ENADE. 

Conteúdo da N2: tudo que foi abordado no 1º e 2º bimestre (acumulativa).  

 

N1 = N2 = RESULTADO FINAL  

 

RF igual ou maior que 70 pontos: APROVADO  

 

RF menor que 70 pontos: REPROVADO  

 

EXAME FINAL: 100 pontos  

 

MÉDIA FINAL: 100 pontos (60 é a média para aprovação. Média entre Nota 

Semestral e Exame final)  

 

EXAM FINAL: O aluno que atingir a média das avaliações entre 40 – 69,9 

pontos têm direito a fazer exame final. 

O desdobramento completo do processo de avaliação de Ensino – 

aprendizagem, encontra-se em Regulamento Institucional aprovado pelo Conselho 

Superior da FAHESP. 

O controle da frequência dos alunos é um procedimento oficial em “Diário 

Acadêmico Eletrônico”, de responsabilidade direta do professor de cada 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 

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 Apoio Discente – NAD. 

 

9.2.2 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. 

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: 
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i. 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. 

Os pedidos de aproveitamento de estudos serão analisados para a 

verificação do conteúdo ministrado na instituição de origem e sua adequação ao 

conteúdo 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. 
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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); 

   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. 
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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. 

 

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, 
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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; 

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; 
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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. 

Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão da 

Faculdade contribuirão 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 

contribuirão, 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 Acessibilidade que tem como objeto principal o cuidado da Instituição com 

as questões relacionadas à inclusão educacional na perspectiva de responsabilidade 
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social, favorecendo o cumprimento de princípios que promovam o acesso, a 

permanência e a participação dos discentes. O Núcleo de Acessibilidade possui 

regulamento próprio que contemplam as normas gerais permitindo a implantação e o 

desenvolvimento das ações pertinentes ao Núcleo. 

Considerando a legislação vigente em relação à pessoa com deficiência, a 

Política de Acessibilidade Física na FAHESP, obedece aos seguintes princípios: 

I - desenvolvimento de ação conjunta entre Faculdade-Sociedade Civil, de 

modo a assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no espaço físico, no 

contexto socioeconômico e cultural da Faculdade; 

II – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às pessoas com deficiência; 

III- estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais 

que assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos 

no âmbito da Faculdade, que, decorrentes da Constituição e das Leis, propiciam o seu 

bem-estar pessoal, social e econômico; 

IV - respeito às pessoas com deficiência, que devem receber igualdade de 

oportunidades na Faculdade por reconhecimento dos direitos que lhes são 

assegurados, sem privilégios ou paternalismos; 

V – a formulação, implementação e manutenção das ações de 

acessibilidade atenderão as premissas básicas, priorizando as necessidades, a 

programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações 

que atendam às necessidades das pessoas com deficiência; 

VI - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores 

envolvidos; 

VII - garantia de atendimento prioritário às pessoas com deficiência - cabe 

aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa com deficiência o 

pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 

trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao 

transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 

bem-estar pessoal, social e econômico. (Conforme Decreto nº 3.298 de 1999, Art. 2º). 

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 
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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 NAD – Núcleo de Apoio ao 

Discente. 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 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 NAD – NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE é um espaço em que a 

comunidade da FAHESP pode refletir sobre as situações vivenciadas, seja na vida 

afetiva, no trabalho, na faculdade, nas relações sociais, para tanto, conta com uma 

equipe composta por um Psicólogo e uma Psicopedagoga. Ambos trabalham seguindo 

critérios éticos de sigilo, respeito, discrição das atividades e atendimentos realizados, 

bem como, os regulamentos dos conselhos profissionais respectivos. 

 

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 
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FAHESP criou instrumentos e processos que aplica para seu cumprimento a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar e institucionalmente transversal. 

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:  

 

DISCIPLINA OPTATIVA  

 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: 

GESSER, Andrei. Libras? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da 

língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola. 

IGUMA, Andrea. BARBOSA, Claudia. Saúde em Libras: vocabulário Ilustrado de 

saúde em libras. São Paulo: Editora áurea. 

PIMENTA, N. e QUADROS, R. M. Curso de Libras I Rio de Janeiro: LSBVid. 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa (Semelhanças e Diferenças). 

Vol. I e II. João Pessoa, 2004. 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de  

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. 

LIBRAS em Contexto. Curso Básico. Grupo de Pesquisa da FENEIS. Rio de Janeiro, 

1997. 

 Direito Ambiental 



 

  

 

129 

 

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 

EMENTA 

Função do direito na proteção ambiental. Definição do termo meio ambiente. 

Desenvolvimento sustentável e proteção internacional em nível internacional. Normas 

constitucionais sobre meio ambiente: efeitos. Competências e responsabilidades de 

União, Estados e Municípios. O Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Ministério 

Público na proteção ambiental. Ação Civil Pública e outros meios processuais. O dano 

ambiental e sua indenização. Limitação da propriedade. Urbanismo: zoneamento, 

parcelamento e Plano Diretor. Instrumentos tributários. Maiores problemas ecológicos 

brasileiros e as respectivas normas legais: poluição das águas, do ar, desmatamento, 

mineração, lixo, agrotóxicos. Crimes contra o meio ambiente. 

Bibliografia BASICA:  
ABELHA, Marcelo. Elementos de Direito Ambiental. Editora Revista dos Tribunais. 

ASSIS, Fátima Rangel dos S. de. Responsabilidade Civil no Direito Ambiental. Rio 

de Janeiro: Destaque. 

Direito Agrário Brasileiro. Raymundo Laranjeira (coord.) Ed. LTr., SP. 

Introdução Crítica ao Direito Agrário. Mônica Molina, José Geraldo Souza Jr., 

Fernando Tourinho Neto (org.) Ed. UnB/Imprensa Oficial de S. Paulo. Direito 

Constitucional Agrário: o regime de propriedade. Ed. Atlas, SP. 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, 4. ed. São Paulo: Malheiros 

 
Bibliografia Complementar: 
BENJAMIN, Antônio H. Direito Ambiental das Áreas Protegidas - o regime jurídico 

das unidades de conservação. São Paulo: Forense Universitária 

MIRANDA, Gursen De. Direito Agrário e Ambiental, Rio de Janeiro: Forense. 

Imóvel Rural e o Estrangeiro. LTr Ed., SP, 2000. 149 p.  

Olavo Acyr de Lima Rocha Curso de Direito Agrário. Liv. do Advogado Ed., Porto 

Alegre. 

Wellington Pacheco Barro Camargos, Luciano Dias Bicalho. O Imposto Territorial 

Rural e a Função Social da Propriedade: doutrina, prática e jurisprudência. Ed. Del 

Rey, Belo Horizonte. 

Direito Agrário. AB Ed., Goiânia. Benedito Ferreira Marques 

Direito Agrário e Ambiental. Ed. Forense, Rio. Alcir Gursen de Miranda 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro. Lúmen Juris.  
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 6ª. ed. 

Usucapião Especial e Constitucional Agrário. Ed. Juruá, Curitiba. 

 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. 2010 São Paulo: 

Saraiva. 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 13. ed. São 

Paulo: Atlas. 

KROURI, Paulo Roberto Roque Antonio. Direito do consumidor: contratos, 

responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 6. ed. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 
NETTO, Felipe éixoto Braga. Manual de Direito do Consumidor. Bahia. Jus Podivm. 
ALMEIDA, João Batista de. Aspectos Controvertidos da Ação Civil Pública.  

MARQUES, Claudia Lima Marques, Dano Moral Coletivo, 2º Ed.  

 Direito Urbanístico e Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Biodireito  

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 
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 Direitos Humanos 

EMENTA 

Compreender a complexidade do fenômeno humano na defesa da vida, da liberdade, 
fraternidade e da solidariedade; ancorada nos elementos que fundamentam sua 
identidade em relação ao Estado, no desenvolvimento de uma consciência crítica das 
manifestações jurídicas; subsidiando o operador do direito na fronteira entre a crença, 
os valores do sujeito histórico e as garantias fundamentais constitucionais; fornecendo 
instrumentos teóricos para uma melhor percepção da contextualização jurídica de 
novos olhares da ferramenta dos Direitos Humanos. Conforme ressalta o programa 
Mundial de Educação em Direitos Humanos (ONU, 2005):Ao propor a construção de 
uma cultura universal de direitos humanos por meio do conhecimento, de habilidades e 
atitudes, aponta para as instituições de ensino superior a nobre tarefa de formação de 
cidadãos (ãs) hábeis para participar Faltas disciplinares, sanções e recompensas, 
aplicação das sanções e procedimento disciplinar. Dos órgãos da execução penal. 
Conselhos, juízo, ministério público. Dos estabelecimentos penais. Da execução das 
penas em espécie. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito, 
suspensão condicional da pena. Da execução das medidas de segurança. Cessação 
da periculosidade. Dos incidentes de execução. Anistia, graça e indulto. Agravo de 
Execução. Monitoramento Eletrônico. Prisão Domiciliar.  
BIBLIOGRAFIA BASICA: 
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Apres. de 

Celso Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Campus. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 

Paulo: Saraiva. 

GOMES, Luiz Flávio. O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. 

Revista dos Tribunais. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Ed. Centro de Estudios 

Constitucionales. 

ALVES, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: 

Perspectiva, 2003. (Estudos 144). 

ARAÚJO, Nádia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O direito internacional dos 

refugiados. Rio de Janeiro: Renovar. 

BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar. 

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Ed. 

Nomos. 

 Direito Eleitoral 

EMENTA 
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Direitos políticos e cidadania. Controle do Estado e participação política. Democracia e 
representação política. Perda e suspensão dos direitos políticos. Direito Eleitoral e 
Justiça Eleitoral. Amplitude do controle da autenticidade do sistema representativo 
partidário. 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Direito Comunitário e Relações Internacionais 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Processo Constitucional 

EMENTA 

Princípios Constitucionais processuais. Teoria Geral dos direitos e garantias 
constitucionais. Remédios constitucionais: Direito de Petição. Direito de Certidão. 
Habeas Corpus. Habeas Data. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Ação 
Popular. Ação civil pública. Supremacia da Constituição. Controle de 
Constitucionalidade: Controle difuso e controle concentrado  

Bibliografia Básica: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Editora 

Malheiros. 

MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas. 

BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: 

Direito Processual Coletivo e Direito Processual Público, 1ª Ed., São Paulo: Saraiva, 

2010, vol. 2, tomo III.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança..., 31ª ed., Atualizada por Arnoldo 

Wald e Gilmar Mendes, São Paulo: Malheiros.  

Bibliografia Complementar: 

BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae, São Paulo: Saraiva, 2ª ed..  

MARTINS, Ives Gandra; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de 

Constitucionalidade, 3ª ed., São Paulo: Saraiva.  

LEITE, Glauco Salomão. Súmula Vinculante e Jurisdição Constitucional Brasileira, 

Rio de Janeiro: Forense.  
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LIMA, Newton de Oliveira. Jurisdição Constitucional e Construção de Direitos 

Fundamentais no Brasil e nos Estados Unidos, São Paulo: MP Editora. 

 Hermenêutica Jurídica 

EMENTA: Principais escolas hermenêuticas. Especificidades e conceito da 
hermenêutica jurídica. Os modos de produção do Direito e os instrumentos 
hermenêuticos. Hermenêutica jurídica e jurisprudência. Interpretação do Direito. 
Integração do Direito. Antinomias jurídicas. Aplicação do Direito. Interpretação e 
aplicabilidade das normas constitucionais e dos tratados internacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRIEDE, Reis. Ciência do direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 9. 
ed. São Paulo: Manole, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520446263>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530976996>. 
Acesso em: 15 nov. 2018. 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica 
da construção do direito. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da fundamentação jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 6. ed. São Paulo: Edipro, 2016. 

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática 
da comunicação normativa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597008418>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 

MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Curso de hermenêutica jurídica. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493999>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 

SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547208141>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 
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 Direito Financeiro 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Direito Público Municipal 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Direito Econômico e Financeiro 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Direito Comunitário e Relações Internacionais 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR:  

 Medicina Legal 

EMENTA 

Bibliografia BASICA: 

Bibliografia COMPLEMENTAR: 

 Direito Municipal e Urbanístico 

Ementa: 

Bibliografia Básica: (3) 

Bibliografia Complementar: (5) 

Ementário e bibliografias básica e complementar 
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MATRIZ CURRICULAR 2019.1 

1º PERÍODO 
 
Disciplina: Teoria Geral do Direito                                            
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Homem, sociedade, Justiça e Direito. Direito como ciência. Direito e moral. As fontes 
do Direito. Enciclopédia Jurídica (ramos do direito). Teoria do ordenamento jurídico. 
Teoria geral da norma. Interpretação, Integração e eficácia das normas. A codificação 
da norma jurídica: jusnaturalismo vs. positivismo. Teoria tridimensional do Direito. 
Teoria crítica do Direito. Dicotomia entre Direito Objetivo e Subjetivo. A hermenêutica 
jurídica. Aplicação da Lei no Tempo. Aplicação da Lei no Espaço. Direitos Humanos e 
formação para a cidadania. Tendências contemporâneas do direito. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do direito. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. São Paulo: 

Atlas, 2003. 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 29ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FULLER, Lon L. O caso dos exploradores de caverna. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 

1999. 

FUHER, Maximiliano. Manual de Direito Público e Privado. São Paulo: RT, 2005, 
15.ed.  
MACHADO, Hugo de Brito. Uma introdução ao estudo do direito. São Paulo: 

Dialética, 2000. 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do Direito. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004. 

RIZZATTO, Nunes. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 5ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003 

 
Disciplina: Sociologia e Antropologia  
Carga horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Conceitos e métodos de antropologia e sociologia. As correntes fundamentais de 
Antropologia. As correntes fundamentais da Sociologia. Temáticas fundamentais da 
Antropologia e Sociologia: religião, Antropologia do parentesco e Sociologia da família, 
gênero, raça e etnia, globalização, política, economia e trabalho, consumo, 
desigualdade social, comunicação de massa.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CAVALCANTI, Anna Hartmann; LABURTHE-TOLRA, Philippe; WARNIER, Jean-Pierre. 

Etnologia antropologia. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010.   

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.   

RABUSKE, Edvino A. Antropologia filosófica: um estudo sistemático. Petrópolis: 

Vozes, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Editora Zahar, 2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537804544/epubcfi/6/2[;vnd.vst.id

ref=body001]!/4 /2/2@0:0.125>. Acesso em: 01 fev. 2019.  

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Zahar, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537806111/recent>. Acesso em 

01 fev. 2019.  

BRYM, Robert. Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126170/pageid/0>. Acesso em 

01 fev. 2019.  

COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. 1ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502207981/pageid/0>. Acesso 

em: 01 fev. 2019.  

 DURKHEIM, Émile. Filosofia moral. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2015. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-

64115/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 01 fev. 2019.  

  
Disciplina: Língua Portuguesa  
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - relações 
internas e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; coerência e 
coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de 
palavras – pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades 
semânticas e de uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e 
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consecutivas. Tipologia Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e 
injunção. Produção de texto dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Análise de enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. 
Gêneros textuais: artigos científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação 
linguística. 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CEGALLA, Domingos Paschal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a 

nova ortografia da língua portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008.  

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: 

Ática, 2003.  

VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, Antonio Carvalho; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa. Português básico: 
gramática, redação, texto. 5ª ed. Editora Atlas, 2003. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0>. Acesso 
em: 15 fev. 2018.  
AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 
3ª ed. Saraiva, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972/pageid/0>. Acesso 
em: 15 fev. 2018.  
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. 
Editora Método, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2[;vnd.vst.id
ref=cover]!/4/2/ 2@0:0>. Acesso em: 15 fev. 2018.  
 MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Como escrever textos: gêneros e 
sequências textuais. Editora Atlas, 2017. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2[;vnd.vst.id
ref=html01]!/4/ 2/2@0:0.00>. Acesso em: 15 fev. 2018.  
SILVA, Alexsandro; Pessoa, Ana Cláudia; Lima, Ana. Ensino de gramática: reflexões 
sobre a língua portuguesa na escola. Autêntica, 2012. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172414/pageid/0>. Acesso 
em: 15 fev. 2018. 
 
Disciplina:  Filosofia e Direito                                                                            
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Conceito, gênese, natureza, objeto e elementos característicos da Filosofia (unidade, 
universalidade, crítica). A Filosofia do Direito através da história e de suas grandes 
formulações. Temas e questões da Filosofia Jurídica basilares, especialmente 
dignidade humana (Direitos Humanos). O papel da Filosofia na Epistemologia jurídica. 
Dimensão axiológica do Direito e a interdisciplinaridade da Filosofia do Direito. 
Elementos filosóficos essenciais às teorias da justiça. Tendências filosóficas atuais em 
Filosofia do Direito. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BATIFFOL. Henri. A filosofia do direito / Tradutor: Neide de Faria. São Paulo: 



 

  

 

138 

 

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 

Bertrand Brasil, 1968 

LESSA, Pedro. Estudos de filosofia do direito. Campinas: Bookseller, 2000 

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20.ed. -- São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
INGRAM, David. Filosofia do Direito - Conceitos-chave em Filosofia. Artmed, Porto 

Alegre: 2006. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536324388/cfi/3!/4/4@0.00:39.4 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: Dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. Zahar, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536324388/cfi/3!/4/4@0.00:39.4 

CASTILHO, Ricardo. Filosofia do Direito. Saraiva, São Paulo, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216764/cfi/4!/4/4@0.00:0.00 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. Forense, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978327/recent 

BITTAR, Eduardo e Almeida, Guilherme Assis. Curso de Filosofia do Direito. Atlas, São 

Paulo, 2018. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978327/recent 

 
Disciplina: Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Objeto e propósito da Teoria do Estado. O pensamento político a Teoria do Estado. s 
Teoria do Estado, Ciência Política e Ciências afins (Economia; Filosofia e Sociologia). 
Origem e justificação do Estado. Fases evolutivas do Estado. Noção jurídica do Estado. 
Elementos constituintes do Estado: Povo. Soberania e Poder. A política como relação 
de poder. O poder político e a ética pública. Território do Estado. Finalidades Estatais. 
Impactos da globalização nos elementos estatais. Formas de Estados. Formas de 
Governo. Sistemas de Governo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 21ª ed., São Paulo: 

Saraiva: 2005 

SAHID, Maluf. Teoria Geral Do Estado. 25.ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da 

globalização. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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 



 

  

 

139 

 

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 

CUNHA, Alexandre Sanches. Teoria Geral do Estado. Coleção Saberes do Direito, v. 

62. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br 

RAMOS, Flamarion Caldeiras; MELO, Rúrion; FRATESCHI, Yara. Manual de Filosofia 

Política: para os cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências 

sociais. 2.ed.. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br  

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado 

Democrático de Direito. – Barueri: Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br 

ZIPPELIUS, Reinhold. Linha de direito comparado: teoria geral do Estado. Trad. 

Antônio Francisco de Sousa, Antônio Franco. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br  

 
Disciplina: Análise Econômica do Direito                                                              
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Análise Econômica do Direito (AED). Aplicação do instrumental microeconômico na 
análise do direito. Instituições do direito de propriedade, contratos e responsabilidade 
civil e políticas relacionadas. Fundamentos da economia e seu entrelaçamento com os 
princípios que regem o Direito Positivo Brasileiro. Fenômenos econômicos impactantes 
da ordem social e jurídica, tais como inflação, deflação, Lei da Oferta e da Procura, 
monopólios, oligopólios, políticas públicas etc. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ROSSETI, José Paschoal. Introdução À Economia. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
VASCONCELLOS, Marcos Antônio Sandoval & GARCIA Manuel e. Fundamentos de 
Economia. 5. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2017. 
 
PINHO, Diva Benevides & VASCONCELOS, Marcos Antônio Sandoval. Manual de 
Economia. 6. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALBERGONI, Leide. Introdução à economia – aplicações no cotidiano. São Paulo: 
Altas, 2015. 
 
GUIMARÃES, Bernardo; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à Economia. Rio 
de Janeiro, Campus, 2010. 
 
NEVES, Paulo E. V. Viceconti Silvério das. Introdução à Economia. 12 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
 
PAULANI, Leda Maria. A nova contabilidade social: uma introdução à 
macroeconomia. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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HURBEMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 22. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2011. 
 
Disciplina: Direito, Linguagem e Interpretação                                                              
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Argumentação e discurso jurídico. A língua portuguesa aplicada ao contexto jurídico. 
Os elementos comunicacionais aplicados à redação jurídica. Estruturas redacionais, 
modos de desenvolver o raciocínio, elaboração do texto. Redação jurídica: o tipo 
descritivo e o tipo narrativo. Estratégias de leitura, interpretação e produção textual. 
Recursos retóricos. Hermenêutica jurídica.. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de Português Jurídico. 10. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 21. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. ( Fora de série) 

MEDEIROS, Joao Bosco; TOMASI, Carolina. Português Jurídico. - -  São Paulo: 

Atlas, 2010. 

RODRIGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação Jurídica: técnicas de persuasão e lógica 

informal.6. ed. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AQUINO, Renato; DOUGLAS, William.  Manual de Português e Redação Jurídica. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de Português Jurídico. 10. 

Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

DIAS, William  Palha. Os Irmãos Quixaba. 3ed. Teresina: Gráfica Editora Ipanema, 

2008.  

MARTINS, Dileta Silveira; Zilberknop, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 27. ed. 

Porto Alegre : Atlas, 2008. 

PETRI, Maria José Constantino. Manual de Linguagem Jurídica. 3. ed.  – São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

 

 
2º PERÍODO 

 
Disciplina: Direito Constitucional I       
Carga Horária: 66,66 hs 
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EMENTA 
Teoria da Constituição. Constituição e constitucionalismo. Conceito e classificação das 
Constituições. Poder Constituinte. Reforma Constitucional. Mutação Constitucional. 
Direito constitucional intertemporal. Hermenêutica Constitucional. Normas 
Constitucionais e sua eficácia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 7. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21. ed. São Paulo; Saraiva, 

2017 

MASSON, Nathália. Manual de Direito Constitucional. 6. Ed.. Salvador: JusPodivm, 

2018 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: GEN, 
2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br 
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação,2018. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
Disponível em: 
&lt; https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/  
Padilha, Rodrigo. Direito constitucional. 4. ed.. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2014. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br 
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br  
 
Disciplina: História do Direito                                                                      
Carga horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Conceito e objeto da História. Fontes da História. Correntes metodológicas da História. 
A História tradicional e a História do Direito: influências do Idealismo Alemão. A 
Corrente histórico-crítica: o Materialismo Histórico. A Escola de Annales e a História do 
Direito. Direito na Antiguidade. O Direito na Idade Média. Direito e Estado Moderno. 
História do Direito Português. O Direito Colonial e o Direito no Brasil Império. Brasil 
Republicano e Era Vargas O Direito Colonial e o Direito no Brasil Império. Regime 
Militar e o Brasil hodierno e as transformações jurídicas e sociais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BATALHA, Wilson de Souza Campos. Filosofia Jurídica e História do Direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. 
HOBSBAWN, Eric J.A era das revoluções. 25° Rev. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
_____________A era do Capital. 15° ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2010. 
BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR 
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BAGNOLI, Vicente; BARBOSA, Susana Mesquita; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardi 
de. Introdução à história do direito. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488261/pageid/0>. Acesso 
em: 11 dez. 2017. 
CICCO, Claudio. História do Pensamento Jurídico e da Filosofia do Direito. 8ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220570/pageid/0>. Acesso 
em: 02 dez. 2017. 
MARCOS, Rui Figueiredo; MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, Ibsen. História do 
Direito Brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Forense, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5565-
6/epubcfi/6/10[;vnd.vst.idref=Copyright.xhtml]!/4[Miolohistoria_direito_brasileiro]/2/4/22
@0:21.5>. Acesso em: 11 dez. 2017. 
PALMA, Rodrigo Freitas. História do direito. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547210489/pageid/0>. Acesso 
em: 11 dez. 2017. 
REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da História. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502152724/pageid/0>. Acesso 
em: 11 dez. 2017. 
 
 
Disciplina: Direito Civil I – Parte Geral                                                   
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
O processo de formação histórica do direito civil. Teoria da relação jurídica. Direito 
subjetivo e demais situações subjetivas. Teoria da pessoa natural. Teoria das 
capacidades em conformidade com o Estatuto da Deficiência. Início e fim da 
personalidade. Comoriência. Regimes jurídicos da capacidade. Domicílio e residência e 
domicílio socioambiental. Ausência. Teoria dos direitos de personalidade, direitos 
fundamentais e direitos das minorias. Teoria da pessoa jurídica. Entes atípicos. Teoria 
da desconsideração da personalidade jurídica. Bens: objetos da relação jurídica. Fatos 
jurídicos: definição, compreensão, aquisição, modificação e extinção dos direitos. Ato 
jurídico e negócio jurídico. Manifestação e declaração de vontade. Negócios e/ou atos 
jurídicos lícitos. Atos lícitos e ilícitos e ênfase na responsabilidade ambiental. 
Representação dos incapazes. Dos defeitos dos atos jurídicos: erro ou ignorância, dolo, 
coação, estado de perigo, lesão, simulação, fraude contra credores. Nulidade e 
invalidade dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Prova dos negócios 
jurídicos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Parte Geral. V.I. 15 ed. São 
Paulo: Saraiva. 2017. 
GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1. Parte geral – 19.ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2017. 
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único – 7. ed. – São Paulo: Método, 
2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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TARTUCE, Flávio. O Novo CPC e o Direito Civil / Flávio Tartuce. – 2. ed. rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral / Sílvio de Salvo Venosa. – 17. ed. – 
São Paulo: Atlas, 2017.  
PELUZO, Cézar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Lein. 10.406, de 
10.01.2002 – 9.ed. ver. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2015.  
PAPARIELLO JÚNIOR, Vincenzo. 1001 questões comentadas de direito civil: CESPE / 
Vincenzo Papariello Júnior; coordenação Vítor Cruz, Leandro Cadenas Prado. – 2.ª ed. 
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014 
PELICIONI, Maria Cecília Focesi e PHILIPPI JR, Alindo. Educação ambiental e 
sustentabilidade. 2 ed. – Barueri: Manole, 2014 
 
 
Disciplina: Teoria Geral do Processo                                                              
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Sociedade e justiça. Evolução histórica do direito processual. Princípios gerais do 
direito processual. Fundamentos e normas constitucionais do processo. Normas 
fundamentais processuais. Jurisdição. Os equivalentes jurisdicionais. Organização e 
estrutura judiciária. Tribunais. Serviços auxiliares da justiça. Funções essenciais à 
justiça. Ação. Condições e elementos da ação. Pressupostos processuais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 21ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
curso de processo civil: teoria do processo civil. 2.ed. São Paulo: Revista dos 
tribunais, 2016. v.1 
LEAL, Rosemiro Pereira Teoria geral do processo: primeiros estudos. 14. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos 
de Araújo. Teoria geral do processo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 
DELLORE, Luiz et al. Teoria geral do processo contemporâneo. 2 ed. rev., atual. e 
ampl. - São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006155/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=cover]! 
TESHEINER, José Maria Rosa; THAMAY, Rennan Faria Krueger. Teoria Geral do 
Processo: Em conformidade com o novo Código de Processo Civil.2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011388/cfi/6/2!/4/2/2@0.00:
3.54>.  
THAMAY, Rennan Faria Krüger et al. Direito Processual Civil: teoria geral do processo, 
processo de conhecimento, processo de execução. São Paulo: Saraiva. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618527/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
>. 
LIMA, Fernando Antônio Negreiros. Teoria Geral do Processo Judicial. 2ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=teoria+geral+do+processo+judicial&ie=utf-
8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=eQyLWuKnIIG3wQTd0ImIBA>.  
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Disciplina: Direito Penal I – Parte Geral I                                                                 
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Importância. Relações. Princípios. Direitos Humanos e Direito Penal. Teoria da norma 
penal.  Fontes. Interpretação. Limites da validade da lei penal no espaço e no tempo. 
Crimes Ambientais e Responsabilidade da pessoa jurídica. Direito penal como 
instrumento de defesa das minorias. Do fato punível. Da ação. Tipo e Tipicidade. Nexo 
de causalidade.  Imputação objetiva. Consumação e tentativa. Erro de tipo. 
Antijuridicidade. Causas de exclusão da antijuridicidade. Estado de necessidade. 
Estrito cumprimento de dever legal. Exercício Regular do Direito. Culpabilidade. 
Imputabilidade.  Potencial consciência da Ilicitude.  Exigibilidade de Conduta diversa.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: Parte Geral. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal; Parte Geral. 20°ed. São 
Paulo. Saraiva, 2014. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 16° ed. Niterói: Impetus, 
2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1 – Parte geral (arts. 1º a 120), 21ª 
edição. 21st edição. Editora Saraiva, 2017. 
ESTEFAM, André, GONÇALVES, Victor Rios. Direito penal – parte geral 
esquematizado, 6ª edição. 6th edição. Editora Saraiva, 2017 
Jr., REALE, Miguel. Instituições de Direito Penal - Parte Geral, 4ª edição. Forense, 
11/2012 
NUCCI, Guilherme Souza. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - Parte Geral. Forense, 
11/2016 
SANCTIS, Fausto de, TAVARES, André Ramos, FRANCISCO, José (org.). Série 
Carreiras Federais - Direito Penal - Parte Geral. Método, 04/2014 
 
 
Projeto Integrador I – Acesso à Justiça 
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
 Interdisciplinaridade. Aprimoramento das teorias oriundas do espaço acadêmico de 
forma prática e efetiva. Demandas sociais junto à comunidade. Acesso à justiça. 
Desenvolvimento de formação profissional. Produto Final: Cartilha Cidadã Informativa. 
(Inter-relação entre a pesquisa-ensino-extensão a partir dos conteúdos estudados).  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Utiliza o referencial bibliográfico básico proposto pelas disciplinas do período. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTA 
Utiliza o referencial bibliográfico complementar proposto pelas disciplinas do período. 
 
 

3º PERÍODO 
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Disciplina: Direito Constitucional II                                                     
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Fundamentos do direito constitucional. Constituição federal. Princípios fundamentais do 
estado brasileiro.  Princípios regentes do estado brasileiro na ordem internacional. 
Direitos e garantais fundamentais na constituição brasileira. Nacionalidade. Igualdade 
perante a lei. Liberdade. Garantias penais e processuais. Direito de propriedade. Direito 
à informação. Habeas-corpus. Direitos sociais. Direitos políticos. Partidos políticos. 
Direitos e garantias expressas. Liberdade de associação profissional ou sindical. 
Nacionalidade de direitos e políticos. Partidos políticos. Organização do estado e dos 
poderes. Federação brasileira. Competências. Administração pública. 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21.ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34.ed. rev. e atual. 

São Paulo: Malheiros, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 

3ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/visualizador?url=/publicacoes/downloadadvogado?LivroId=0000

000765>. 

COSTA, Nelson Nery. Constituição federal anotada e explicada. 5.ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4356-

1/cfi/4!/4/4@0.00:68.1>. 

HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502139480/cfi/4!/4/4@0.00:0.00

>. 

MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito processual constitucional. 5.ed. rev., 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4357-

8/cfi/4!/4/4@0.00:45.9>. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33.ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 

2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011302/cfi/6/10!/4/6/2@0:0>

. 

 
Disciplina: Direito Civil II – Direito das Obrigações                                                              
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
As relações obrigacionais no ordenamento jurídico. Constitucionalização das relações 
obrigacionais. Noções Gerais. Terminologia e natureza jurídica. Fontes das Obrigações. 
Elementos e classificação das obrigações. Cumprimento das obrigações. Condições 
subjetivas e objetivas para o pagamento. Pagamento indevido. Inadimplemento. Efeitos 
das obrigações. A cláusula penal e as arras. O enriquecimento sem causa. Formas de 
extinção das obrigações. Inexecução das obrigações. A mora do devedor e do credor. 
Caso fortuito e força maior. Teoria da imprevisão. Transferência das obrigações. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: Teoria geral das Obrigações. 
24° ed. São Paulo: Saraiva, 2009 
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 
Obrigações. V.2. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015 
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 4ª ed. São Paulo: Método, 2014 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Washington Carlos de. Direito civil: obrigações. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 
2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495696>. 
FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito civil II: direito das obrigações. São Paulo: 
Saraiva, 2013. – (Coleção saberes do direito; v. 16). Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502182974>. 
GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil, 
volume 2: obrigações. 18.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217211>. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – V. II / Atual. Guilherme 
Calmon Nogueira da Gama. – 29. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974558>. 
RIZZARDO, Arnaldo, 1942 –Direito das Obrigações: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 8. 
ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6523-5>. 
 
Disciplina: Direito Processual Civil I                                               
Carga horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Dos sujeitos do processo, das partes e dos procuradores, do litisconsórcio, da 
intervenção de terceiros, do juiz e dos auxiliares da justiça, dos atos processuais, da 
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forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, dos prazos, da comunicação dos 
atos processuais, das nulidades, do valor da causa, da tutela provisória. Da formação, 
da suspensão e da extinção do processo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios Novo curso de direito processual. Vol. 1. 10ª. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 
JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
Comentado. 16ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016. 
DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20.ed. São Paulo: 
Atlas, 2016. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Novo código de processo civil comentado artigo por artigo e aplicado na prática. Leme: 
CRONUS, 2016. 1381 p. ISBN 978-85-61544-43-0. 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: de acordo com o 
novo CPC: Misael Montenegro Filho. 12. ed. reform. e atual. – São Paulo: Atlas, 2016 
CRAMER, Cabral. Comentários ao novo Código de Processo Civil / coordenação 
Antônio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2016 
ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A mediação no novo código de processo 
civil / coordenação Diogo Assumpção Rezende de Almeida, Fernanda Medina Pantoja, 
Samantha Pelajo. – 2. ed – Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual da advocacia cível: como advogar com o Novo 
Código de Processo Civil / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Atlas, 2016. 
 
 
Disciplina:  Direito Penal II – Parte Geral II                                                                     
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Concurso de Agentes. Concurso de Crimes. Penas Privativas de Liberdade. Penas 
Restritivas de Direitos. Pena de Multa. Fixação da Pena. Suspensão condicional da 
pena. Livramento condicional. Efeitos da condenação e reabilitação. Medidas de 
Segurança. Ação Penal. Causas extintivas de punibilidade. Vitimologia e direitos 
humanos. Garantismo Penal. A questão das minorias quanto à aplicação do Direito 
Penal. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BITTENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. V. 1. São Paulo. Saraiva, 
2014. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 
2014.  

JESUS, Damásio Evangelista. Manual de Direito Penal – parte geral. 23 ed. V. 1. São 
Paulo: Saraiva, 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1 – Parte geral (arts. 1º a 120), 21ª 
edição, 21st edição. Editora Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217112/cfi/0 
ESTEFAM, André, GONÇALVES, Victor Rios. Direito penal – parte geral 
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esquematizado, 6ª edição. 6th edição. Editora Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547211592/cfi/0 
Jr., REALE, Miguel. Instituições de Direito Penal - Parte Geral, 4ª edição. Forense, 
11/2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-
4536-7/cfi/0!/4/2@100:0.00. 
NUCCI, Guilherme Souza. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - Parte Geral. Forense, 
11/2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530973735/cfi/6/8!/4/2/4@0:0.00. 
SANCTIS, Fausto de, TAVARES, André Ramos, FRANCISCO, José (org.). Série 
Carreiras Federais - Direito Penal - Parte Geral. Método, 04/2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5588-
5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]! 
 
 
Metodologia Científica  
Carga horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica relativos às pesquisas 
acadêmicas: conhecimento científico, método científico e pesquisa científica. Trabalhos 
Científicos: resumo, resenha, fichamento, projeto, artigo científico, monografia e 
seminário. Normas de formatação de trabalhos científicos de acordo com os padrões 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Plágio na pesquisa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São 

João del-Rei: IPTAN, 2016.  

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2007.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idr

ef=cover]!/4/2/.  

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 8ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idr

ef=body001]!/4.  
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idr

ef=cover]!/4/2/.  

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica, 2ª ed. 

Cengage Learning Editores, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0.  

 
 

4º PERÍODO 
 
Disciplina: Direito Constitucional III 
Carga horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Organização dos Poderes. Poder Legislativo. Processo legislativo. Defesa das 
instituições democráticas. Poder Executivo. Ministros de Estado. Conselho da 
República. Poder Judiciário. Funções essenciais à justiça. Ministério Público. 
Advocacia Geral da União. Defensoria Pública. Da defesa do Estado e  das instituições 
democráticas (sistema de emergência). Estado de sítio. Forças armadas. Da segurança 
pública. Sistema tributário nacional. Sistema financeiro nacional. Da ordem social. 
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Saúde. Educação. Dos índios. 
Controle da constitucionalidade das leis. Das disposições gerais. Das disposições 
transitórias.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 
2018. 
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21.ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2017. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34.ed. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: 
exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7.ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502629271/cfi/4!/4/4@0.00:20.0
>. 
COSTA, Nelson Nery. Constituição federal anotada e explicada. 5.ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4356-
1/cfi/4!/4/4@0.00:68.1>. 
HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502139480/cfi/4!/4/4@0.00:0.00
>. 



 

  

 

150 

 

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 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33.ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011302/cfi/6/10!/4/6/2@0:0>
. 
TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4775-
0/cfi/5!/4/4@0.00:25.3>. 
 
 
Disciplina: Direito Civil III – Teoria Geral dos Contratos                                                               
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA: 
Noção Geral dos Contratos. Princípios Gerais de Direito Contratual. Contratos de 
Adesão. Novas Manifestações Contratuais. Classificação dos Contratos. Elementos do 
Contrato. Interpretação dos Contratos. Teoria da Imprevisão e Revisão dos Contratos. 
Responsabilidade. Relatividade dos Contratos e seus Efeitos com Relação a Terceiros. 
Extinção dos Contratos. Vício Redibitório. Evicção. 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações 

contratuais e extracontratuais. 30ª ed. V. III. São Paulo: Saraiva, 2014. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Contratos. Volume III. 

12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

VENOSA, Sílvio. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e teoria geral dos 

Contratos. 6ª ed. Volume II São Paulo: Atlas, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de 

direito civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481743>. Acesso em: 14fev. 

2018. 

GAGLIANO, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona Filho. Novo curso de direito civil, v. 4, 

tomo I: contratos, teoria geral. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217235>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, 17ª edição. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978525/ 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos 

unilaterais. 14. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547212971>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 

NADER, Paulo. Curso de direito civil, v. 3: Contratos. – 8. ed. rev., atual. E ampl. Rio 

de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968496>. Acesso em: 14 

fev. 2018.  

 
 
Disciplina: Direito Processual Civil II           
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Do procedimento comum. Petição Inicial. Improcedência Liminar do Pedido. Audiência 
de Conciliação. Posturas do Réu. Providências Preliminares. Julgamento Conforme o 
Estado do Processo. Audiência de Instrução e Julgamento. Provas. Sentença e Coisa 
Julgada. Recursos e Processos nos tribunais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 

14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 

14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19.ed.. São Paulo: 

Atlas, 2016.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
THEODORO JR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. Volume II.  20. ed. 

revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970420 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e 

ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010220 

BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. 

Saraiva. São Paulo 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217013  

STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao 

Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609 
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MACHADO, Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, 

parágrafo por parágrafo 14. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287 

 
Disciplina: Direito Penal III – Parte Especial I                                  
Carga Horária: 66,66 hs 
                   
EMENTA: 
Introdução a parte Especial do Código Penal; Análise dos tipos penais dos Crimes 
Contra a Pessoa; Crimes a Vida; Das Lesões Corporais; Dos Crimes de Perigo; Da 
Periclitação da Vida e da Saúde; Da Rixa; Dos Crimes Contra a Honra; Dos Crimes 
contra a Liberdade Individual; Dos Crimes contra o Patrimônio e a Propriedade 
Imaterial; Dos Crimes Contra a Organização do Trabalho; Dos Crimes contra a 
Dignidade Sexual.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte: Especial Vol.II, III, IV Rio de Janeiro: 

Impetus, 2009 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006 

ZAFFARONI, PIERANGELI. Eugênio Raúl, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro. 10ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010374/cfi/6/2 [; 

vnd.vst.idref=body001]!> 

COÊLHO, Yuri Carneiro. Curso de Direito Penal Didático. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499502/cfi/0!/4/2@100:0.00

> 

ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217136/cfi/0 

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Teoria Geral da Parte Especial do 

Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483600/cfi/0!/4/2@100:0.00

> 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. Disponível em :< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-309-6345-3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!> 

 
Psicologia Forense 
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA:  
Definição, origem e desenvolvimento da Psicologia Jurídica no Brasil; Relação entre 
Psicologia e Direito. Responsabilização e reparação; Temas específicos de Psicologia 
nos tribunais. Atuação do psicólogo nas diversas Varas.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PALOMBA, G. A. Tratado de Psiquiatria Forense-Civil e Penal de acordo com o 

Código Civil de 2002. São Paulo: ATHENEU Editora, 2003.   

SILVA, D. M. P. Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro: a interface da            

psicologia com direito nas questões de família e infância. São Paulo: Casa do 

Psicólogo Editora. 2006. 

EÇA, Antônio José. Roteiro de psicopatologia forense. Rio de janeiro: Forense, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FIORELLI, José Osmir e MANGINI, Rosana C. Rigazzoni. Psicologia Jurídica. São 
Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012576/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00 
HUSS, Mattew T. Psicologia Forense – Pesquisa, Prática Clínica e Aplicações. São 
Paulo: Artmed, 2011. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325545/cfi/0!/4/2@100:0.00. 
MESSA, Alcione Aparecida. Psicologia Jurídica. São Paulo: Editora, Atlas, 2010, v. 
20. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465521/cfi/0!/4/2@100:0.00 
SERAFIM, Antônio de Pádua e SAFFI, Fabiana (Orgs.). Neuropsicologia Forense. 
Porto Alegre, Artmed, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711828/cfi/0!/4/2@100:0.00 
TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 
 
Projeto Integrador II -  
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Interdisciplinaridade. Aprimoramento das teorias oriundas do espaço acadêmico de 
forma prática e efetiva. Demandas sociais junto à comunidade. Patrimônio Material e 
Imaterial da cidade de Parnaíba. Desenvolvimento de formação profissional. Produto 
Final Documentário e E-BOOK. (Inter-relação entre a pesquisa-ensino-extensão a partir 
dos conteúdos estudados).  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Atlas, E. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Grupo GEN, 2019. 
9788597022551. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022551/. Acesso em: 29 
agosto 2020                                                                               Paulo, S. L. Manual de 
Direito Ambiental. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. 9788553617104. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617104/. Acesso em: 29 
agosto 2020                                                                          Gonçalves, S. F. Manual de 
sociologia jurídica. São Paulo : Editora Saraiva, 2018. 9788553609895. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609895/. Acesso em: 29 
agosto 2020                  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTA 
Bertrand, C. C. Património Cultural Imaterial - Convenção da Unesco e Seus 
Contextos. Lisboa/Portugal: Grupo Almedina, 2011. 9789724419077. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724419077/. Acesso em: 29 
agosto 2020  C.A., F.P.P.P. S.                      Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2006. 9788537802489. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537802489/. Acesso em: 29 
agosto 2020                                                                               Lemos, J. R. Guia 
Ilustrado de Plantas da Região do Delta do Parnaíba (NE Do Brasil). São Paulo: Editora 
Blucher, 2020. 9786555500080. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555500080/. Acesso em: 29 
agosto 2020                                                                    Japiassú, B.R.P.V. V. Recursos 
Naturais e Biodiversidade: Preservação e Conservação dos Ecossistemas. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2014. 9788536521732. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521732/. Acesso em: 29 
agosto 2020 
         

5º PERÍODO 
 
 
Direito Civil IV- Contratos em Espécie e Responsabilidade Civil 
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Contratos em espécie: Compra e Venda; Doação; Locação; Empréstimo; Depósito; 
Mandato; Fiança. Responsabilidade Civil: caracterização, pressupostos, princípios, 
modalidades e excludentes. Responsabilidade Civil Subjetiva e Objetiva. 
Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual. Responsabilidade por fato próprio, 
fato de terceiro, fato de coisa ou animal. Responsabilidade Civil das Pessoas Jurídicas 
e seus Administradores. Responsabilidade Civil do Estado e seus Agentes.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Contratos. V.III. 12.ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 2.ed. 
São Paulo: Atlas, 2015.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil. 17.ed. 
São Paulo: Atlas, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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GAGLIANO, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona Filho.  Novo curso de direito civil, 
volume 4: tomo II: contratos em espécie.  10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217242>. 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil - Vol. 3 - Teoria Geral dos Contratos e Contratos em 
Espécie, 13ª edição. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978198/ 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000764 
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 12. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618428 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Responsabilidade civil: aspectos processuais. São 
Paulo: Atlas, 2007. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522472567>. 
 
 
Disciplina: Direito Processual Civil III                           
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Da Liquidação de Sentença. Do Cumprimento de Sentença. Do cumprimento provisório 
de sentença. Espécies de cumprimento de sentença. Processo de Execução. Da 
Execução em Geral. Das espécies de execução. Das defesas do Executado. 
Suspensão e Extinção do Processo de Execução.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual: Execução e 
Processo Cautelar. São Paulo: Saraiva – vol. 3.  
MARINONI, LUIZ GUILHERME. Novo curso de processo civil: teoria do processo 
civil. 2.ed. . São Paulo: Revista dos tribunais, 2016. v.1.  
DONIZETTI, Elpídio Curso didático de direito processual civil. 19.ed.. São Paulo: 
Atlas, 2016.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume II.  50ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530979294/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idr
ef=cover]!/4/2/2@0:26.6 
DONIZETTI, Elpídio.   Curso didático de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e 
ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015249/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idr
ef=cover]!/4/2/2@0:46.0 
BUENO, Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 2ª ed. 
Saraiva. São Paulo 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547217013/pageid/0 
LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de direito processual civil – São Paulo: 
Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547210090/cfi/1!/4/4@0.00:0.00. 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: de acordo com o 
novo CPC– 12. ed. reform. e atual. – São Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978198/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006513/cfi/6/28!/4/1110/2/2@
0:30.6 
 
 
Disciplina: Direito Penal IV – Parte Especial II                                                  
Carga Horária: 66,66 hs 
 
EMENTA 
Dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a 
incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a fé pública. 
Dos crimes contra a administração pública. Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 
nº 3.688, de 3 de outubro de 1941). Abuso de autoridade (Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965). Interceptação telefônica (Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996). 
Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995). Lei 
Antiterrorismo (Lei nº 13.250, de 16 de março de 2016). Lei de Drogas (Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006). Lei de tortura (Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997). Lei de 
violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.333,33, de 7 de agosto de 
2006). Organização Criminosa (Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013). Crimes 
ambientais (Lei nº 9.505, de 12 de fevereiro de 1998). Crimes contra o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). Crimes hediondos 
(Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990). Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997). Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor (Lei nº 
7.716, de 5 de janeiro de 1989). Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte: Especial Vol. III, IV Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006 
ZAFFARONI, PIERANGELI. Eugênio Raul, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro. 10ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010374/cfi/6/2 [; 
vnd.vst.idref=body001]!> 
COÊLHO, Yuri Carneiro. Curso de Direito Penal Didático. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499502/cfi/0!/4/2@100:0.00
> 
ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217136/cfi/0 
GOMES, Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Teoria Geral da Parte Especial do 
Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483600/cfi/0!/4/2@100:0.00
> 
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Parte Especial. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. Disponível em :< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-309-6345-3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!> 
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Tecnologia e Gestão do Conhecimento   
Carga Horária: 33,33 hs 
 
EMENTA 
Conceitos da TIC: dados x informação x conhecimento. Hardware x Software. 
Processamento e armazenamento na nuvem: conceitos, serviços baseados na web. 
Ferramentas colaborativas (editor de texto, planilha de cálculo, software de 
apresentação). Gestão do conhecimento: conceitos, espiral do conhecimento, 
facilitação gráfica, ferramentas de gestão do conhecimento.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARUSO, Carlos A. A.; STEFFEN, Flavio D. Segurança em informática e de 
informações. 4ª ed. São Paulo: Senac, 2013.  
MEIRELES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com 
microcomputadores. São Paulo: Pearson, 2004.  
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DRUMMOND, Rivadávia Correa. Gestão do conhecimento em organizações: 
proposta de mapeamento conceitual integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502117211/pageid/19>.  
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2014. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519326/pageid/5>.  
MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Benini. Informática: conceitos e aplicações. 4ª ed. 
São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536505343/pageid/0>.  
ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Ângelo. Administração de sistemas de 
informação: e a gestão do conhecimento. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114672/pageid/0>. 
SANTOS, Aldemar Araújo. Informática na empresa. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499175/pageid/8>. 
 
Direito Internacional Público 
Carga Horária: 33,33 h    
EMENTA 
Definição de Direito Internacional Público. A Sociedade Internacional. Relações entre o 
Direito Internacional e o Direito Interno. Fundamentos do Direito Internacional. 
Evolução Histórica do Direito Internacional. Normas Internacionais. Fontes do Direito 
Internacional Público. Sujeitos de Direito Internacional Público. O Estado como Pessoa 
Internacional. As Organizações Internacionais Intergovernamentais: Organização das 
Nações Unidas. Organizações Internacionais Especializadas. O Indivíduo nas Relações 
Internacionais. Proteção da Pessoa Humana. Diretos Humanos. Nacionalidade. 
Responsabilidade Internacional. Condição Jurídica dos Estrangeiros. Relações 
Diplomáticas. Proteção internacional ao Meio ambiente. Conflitos Internacionais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ACCIOLY, Hildebrando; CASELLA, Paulo Borba; SILVA, Geraldo E. Nascimento. 
Manual de Direito Internacional Público. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10ªed. São 
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Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 
REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. São Paulo: 
Saraiva, 2016 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CRETELLA NETO, José. Teoria geral das organizações internacionais. 3ª ed. São 
Paulo : Saraiva, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502201293/cfi/0!/4/4@0.00:55.5
> 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 14ª edição, 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208537/cfi/0!/4/4@0.00:56.0
> 
GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 10ª ed. São Paulo: 
Savaiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547203054/cfi/1!/4/4@0.00:0.00
Acesso> 
MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da 
diferença e ações afirmativas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547202514/cfi/0!/4/4@0.00:0.00> 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972028/cfi/6/4!/4/2/4@0:0.00 
 
 
Direitos Difusos e Coletivos 
Carga Horária: 33,33 h     
EMENTA 
Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tutela dos direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. O sistema norte-americano das ações coletivas. A 
ação civil pública. O Ministério Público e a ação civil pública. A defesa dos interesses 
difusos e coletivos nas leis 7347/85 e 8078/90. O inquérito civil público. A coisa julgada 
em matéria de interesses difusos e coletivos. A execução judicial referente a interesses 
difusos e coletivos. A ação civil pública consumerista. Estudo de casos concretos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Adriano, Cleber Masson e Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos - 
Vol. 1, ed.10/2020. Editora: Método, 2020. 
RUGGERI RÉ, Aluísio Iunes. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS PARA 

DEFENSORIA PÚBLICA.ed. 1/2020. Editora: Juspodivm, 2020. 

SOUZA, Luiz Antônio de; KUMPEL, Vitor Figueiredo.  Direitos difusos e coletivos /12. 
Coord. FIGUEIREDO, Fábio Vieira et al. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível 
em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502226210/cfi/0 > 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SOUZA, Motauri Ciochetti de. Interesses difusos em espécie: direito ambiental, 
direito do consumidor e probidade administrativa. 3ª ed. São Paulo, Saraiva, 2013. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203365/cfi/0 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Tutela De Interesses Difusos e Coletivos - Col. 
Sinopses Jurídicas Vol. 26 - 13ª Ed. 2019.Saraiva. 
MASSON, Cleber - Andrade, Adriano - Andrade, Landolfo. Interesses Difusos e 
Coletivos - 7ª Ed. 2017 Marca: Método. 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203365/cfi/0
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Educação Ambiental e Sustentabilidade  
  
Carga Horária: 33,33 h  
 
EMENTA 
População, Recursos Naturais e Poluição; Ecologia e Biodiversidade; Histórico da Área 
Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Agenda 21; Saúde Coletiva e Meio Ambiente; 
Gestão Ambiental Empresarial; Agricultura e Meio Ambiente; Os Princípios Ambientais 
e a Legislação Ambiental no Brasil; Resíduos Sólidos; Licenciamento Ambiental.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.  
SEIFFERT, M. E. ISO 14001 Sistemas de gestão ambiental: implantação objetiva e 
econômica. São Paulo: Atlas, 2008.  
SZABÓ JR, A. M. Educação ambiental e gestão de resíduos. São Paulo: Rideel, 
2011 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARSANO, Roberto P.; BARBOSA, Pereira R. Meio Ambiente - Guia Prático e 
Didático. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521664/pageid/0>.  
BRASIL. Agenda 21 brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-
21/agenda-21-brasileira.html>.  
PHILIPPI JR., Arlindo; FREITAS, Vladimir Passos; SPÍNOLA, Ana Luiza Silva. Direito 
ambiental e sustentabilidade. Manole, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439241/pageid/0>.  
ROSA, Henrique A.; FRACETO, F.; MOSCHINI-CARLOS, V. Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701977/pageid/0>.  
SARLET, Wolfgand I.; MACHADO, Paulo Affonso L.; FENSTERSEIFER, T. 
Constituição e legislação ambiental comentada. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502626492/pageid/0>. 
 
 

6º PERÍODO 
 
Disciplina: Direito Civil V – Direito das Coisas           
Carga Horária: 66,66 h 
 
EMENTA 
Direito das coisas. Direitos reais e pessoais. Figuras híbridas ou intermediárias. 
Introdução ao estudo da posse. Teorias sobre a posse. Conceito de posse. Posse e 
detenção. Natureza Jurídica da posse. Classificação da posse. Da aquisição e perda 
da posse. Dos efeitos da posse. Da manutenção e da reintegração de posse. Do 
interdito proibitório. Ações afins aos interditos proibitórios. Os demais efeitos da posse. 
Dos direitos Reais. Da propriedade. Da usucapião. Da aquisição pelo registro do título. 
Da aquisição por acessão. Da aquisição da propriedade móvel. Da perda da 
propriedade. Dos direitos de vizinhança. Do condomínio geral. Do condomínio edilício. 
Da propriedade resolúvel. Da propriedade fiduciária. Da superfície. Das servidões. Do 
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usufruto. Do uso. Da habitação. Do direito do promitente comprador. Dos direitos reais 
de garantia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 5: Direito das Coisas. 7. 
ed.- São Paulo: Saraiva, 2012. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - vol. 5: direitos reais. 12 ed. São Paulo: Atlas, 
2012 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - vol. IV: Posse. 
Propriedade. Direitos Reais de Fruição. Garantia e Aquisição. 21 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito das coisas: Curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 
2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489367/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
>. 
NADER, Paulo. Curso de direito civil – vol. 4 – Direito das Coisas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968700/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=cover]!>. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. 4 – 
Direitos Reais. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974596/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=html01]!>.  
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530972837/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=html01]!>.  
TARTUCE, Flávio. Direito civil – 4 – Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974053/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=cover]!>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
 
 
Disciplina: Direito Processual Civil IV                           
Carga Horária: 33,33 h 
 
EMENTA 
Tutela Provisória. Tutela de Urgência Cautelar. Tutela de Urgência Satisfativa. Tutela 
de Evidência. Procedimentos Especiais. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
JÚNIOR, Humberto Theodoro. Direito processual civil. - vol. I e vol. 2 - ed. rev., atual. 
e ampl. – Rio de Janeiro. Forense 2018 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volumes 
1, 2. – 14. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017.  
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. – 3. ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CABRAL, Antônio do Passo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2a ed. 
rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441 
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ALVIM, Angélica Arruda Comentários ao código de processo. São Paulo: Saraiva, 
2016. Disponível em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502638150 
JÚNIOR, Humberto Theodoro. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. revista e 
atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970420 
STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao 
Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635609 
MACHADO, Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. – 14. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446287 
 
 
Disciplina: Direito Processual Penal I                                                     
Carga Horária: 66,66 h 
 
EMENTA: 
Princípios norteadores do Código de Processo Penal; Processo Penal Constitucional; 
Interpretação da lei processual Penal; Aplicação da Lei processual penal no tempo e 
espaço; Sistemas Processuais; Inquérito Policial; Institutos de combate a organização 
criminosa, Ação Penal; Nova Sistemática das prisões processuais; Medidas Cautelares 
diversas das prisões; Competência no Processo Penal, Sujeitos Processuais. 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 6ª edição São Paulo, Saraiva, 
2014.  
NUCCI, Guilherme de Souza Manual de processo Penal e Execuções Penais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  
TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar A. R. C. de. Curso de Direito Processual 
Penal. Salvador: JusPodium, 2014 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AVENA, Norberto Pâncaro. Processo Penal, 9ª edição. Método, 02/2017. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530975159/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=
html0]!. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 11ª edição. Saraiva, 3/2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547203146/cfi/0> 
JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado, 27ª edição. Saraiva, 
4/2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618831/cfi/0>. 
PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 21ª edição. Atlas, 02/2017. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010268/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=
body001]!. 
PACELLI, Eugênio, CALLEGARI, André. Comentários ao Código de Processo Penal 
e sua Jurisprudência, 9ª edição. Atlas, 01/2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010916/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=
cover]! 
 
Disciplina: Direito Administrativo I                             
Carga horária: 66,66 h 



 

  

 

162 

 

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 

 
EMENTA 
Direito Administrativo: Administração Pública. Sentidos. Princípios do Direito 
Administrativo e direitos fundamentais. O Direito Administrativo e a proteção das 
minorias. Organização da Administração Pública brasileira. Terceiro Setor. Agentes 
Públicos 
.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALEXANDRINO, Marcelo. Direito administrativo descomplicado. 25. ed. Rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. Rev. 
e atual. São Paulo: Atlas, 2017 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rev. e atual. São 
Paulo: Atlas, 2017 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SANTOS, Mauro Sério dos. Curso de direito administrativo. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-309-4303-5> 
GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149243> 
GOMES, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. 2.ed. São Paulo, 2012. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149243> 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2.ed. Rio de 
Janeiro, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-309-4882-5> 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 6.ed. São Paulo, 2016.  
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502637962> 
 
 
Projeto Integrador III - PROTEÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 
Carga Horária: 33,33 h 
 
EMENTA 
Inter-relação entre a pesquisa-ensino-extensão a partir dos conteúdos estudados.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Utiliza o referencial bibliográfico básico proposto pelas disciplinas do período. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTA 
Utiliza o referencial bibliográfico complementar proposto pelas disciplinas do período. 
 
 
Eletiva I 
Carga Horária: 66,66h  
 
EMENTA: De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
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7º PERÍODO 
 
Disciplina: Direito Civil VI – Direito de Família                            
Carga horária: 66,66 h 
 
EMENTA 
Introdução ao direito de família. Casamento e união estável. Habilitação para o 
casamento. Impedimentos matrimoniais. Causas de anulação e causas suspensivas. 
Celebração e prova do casamento. Casamento inexistente, nulo e anulável. 
Casamento putativo. Eficácia do casamento. Direitos e deveres dos cônjuges. 
Introdução ao direito conjugal patrimonial. Divórcio e separação. Parentesco. Filiação. 
Filiação fora do casamento. Adoção. Poder familiar. Regime de bens. Alimentos. Bem 
de família. União estável. Tutela. Curatela.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de família. Volume V. 
25. ed. São Paulo: Saraiva, 
2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. 
Volume V. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

VENOSA Sílvio. Direito Civil: Direito da Família. 6ª ed. Volume VI. São Paulo: Atlas, 
2006 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NADER, Paulo. Curso de direito civil – vol. 5 – Direito de Família. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968687/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=cover]! 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. 5 – Direito de 
Família. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974619/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=body001]!> 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões: 
ilustrado. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502622852/cfi/0>.  
RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5837-
4/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!>.  
TARTUCE, Flávio. Direito civil – 5 – Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974039/cfi/6/2[;vnd.vst.idref
=body001]!>.  

 

Disciplina: Direito Processual Penal II                                     
Carga horária: 66,66 h 
 
EMENTA 
Citação e intimações. Produção das provas admitidas em direito. Ritos processuais e 
questões processuais incidentais. Sentença. Recursos do Processo Penal. Teoria 
Geral das Nulidades. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 6ª edição São Paulo, Saraiva, 
2013 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo Penal e Execuções Penais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014 
TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar A. R. C. de. Curso de Direito Processual 
Penal. Salvador: JusPodium, 2014 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217273/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 
FISCHER, Douglas. PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal 
e sua jurisprudência. 10ª. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597015126/cfi/6/10!/4/2/4@0:0 
JÚNIOR, Aury Lopes. Direito processual penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216849/cfi/0 
MALULY, Jorge Assaf. DEMERCIAN, Pedro Henrique. Curso de processo penal. 9ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5017-0/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 
MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547218751/cfi/0 
 
Disciplina: Gestão e Empreendedorismo  
Carga horária: 33,33 h 
 
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: 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 6ª ed. São Paulo: [s.n.], 
2001.  
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor; inovar e se diferenciar na sua empresa. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.  
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. 
Cengage Learning, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109388/pageid/0>.  
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. 4ª ed. Barueri: Manole, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438299/pageid/0>.  
DORNELAS, José. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 
empreendedor de sucesso. 3ª ed. LTC, 2015. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2866-
8/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/4/2/2@0:34.3>.  
FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo. Saraiva, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125834/pageid/0>.  
LINS, Luiz Santos. Empreendedorismo: uma abordagem prática e descomplicada. 
Atlas, 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493968/pageid/0>. 
 
 
Disciplina: Direito Administrativo II 
Carga horária: 66,66 h 
 
EMENTA 
Direito Administrativo: Licitação. Regime Diferenciado de Contratação. Licitação e 
Política Ambiental. Contratos Administrativos. Responsabilidade Civil do Estado. Bens 
Públicos. Intervenção do Estado na Propriedade. Desapropriação. Controle da 
Administração Pública. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MEIRELLES, Hely Lopes ALEIXO, Délcio Balestero BURLE FILHO, José Emmanuel. 
Direito administrativo brasileiro. 39.ed. -- São Paulo: Malheiros, 2014. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. Rev. 
e atual. São Paulo: Atlas, 2017 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rev. e atual. São 
Paulo: Atlas, 2017 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SANTOS, Mauro Sério dos. Curso de direito administrativo. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-309-4303-5> 
GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149243> 
GOMES, Fábio Bellote. Elementos de direito administrativo. 2.ed. São Paulo, 2012. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502149243> 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2.ed. Rio de 
Janeiro, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-309-4882-5> 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 6.ed. São Paulo, 2016.  
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502637962> 
 
 
Disciplina: Direito do Trabalho I 
Carga horária: 33,33 h 
 
EMENTA 
História do Direito do Trabalho e correlação aos Direitos Humanos. Caracteres gerais 
do Direito do Trabalho. Autonomia do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do 
Trabalho. Princípios norteadores do Direito do Trabalho. Aplicação e hermenêutica de 
normas no Direito do Trabalho. Direito Internacional do Trabalho. Introdução do Direito 
do Trabalho. Sujeitos da relação individual de trabalho. Nascimento e dinâmica do 
contrato individual de trabalho. O contrato de trabalho Celetista, Rural e Doméstico. 
Gênero e Classe no Trabalho. Duração do contrato de trabalho individual de trabalho. 
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Execução do contrato individual de trabalho. Contrato de Emprego. Ambiente do 
Trabalho. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GODINHO, Mauricio Delgado. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Editora 
LTR. 2014 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, Editora Atlas. 2014 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, 
Editora LTR. 2014 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho, 19ª edição. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4913-6 
JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. 
Direito do Trabalho, 8ª edição. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493920 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho, 8ª edição. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216870 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do Trabalho - História e Teoria. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217362 
SIQUEIRA NETO, José Francisco; Bertolin, Patrícia Tuma Martins (Coord.) Direito do 
Trabalho no Brasil de 1930 a 1946. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496020 
 
 
Disciplina: Direitos Humanos e Relações Étnico raciais  
Carga horária: 33,33 h 
 
EMENTA 
Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de 
proteção internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de 
direitos e garantias. A história e a cultura afro-brasileira e indígena sob a perspectiva 
dos DH. Casos práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às 
minorias, no âmbito dos Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos 
jurídicos e sociais do direito das minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: 
abordagens e críticas. O Direito das Minorias em face do Meio Ambiente Cultural: 
Pluralidade, Multiculturalismo e à diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero 
e de crenças religiosas. Discriminação, racismo, preconceito e intolerância: conflitos 
étnico-raciais e religiosos. Considerações específicas sobre o direito das minorias no 
Brasil: índios, afrodescendentes, LGBTI+, mulheres, deficientes, idosos, ciganos, 
crianças e adolescentes e outros grupos não citados.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
FERNANDES, Marcos Antônio Oliveira. Constituição da república federativa do Brasil. 
22ª ed. São Paulo: Rideel, 2016. São Paulo: Malheiros, 2002.  
FERRAZ, Anna Cândida da Cunha; GOZZO, Débora; LEISTER, Margareth (org.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Impetus, 
2013.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e 
ações afirmativas. 2ª ed. Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202514/pageid/0.   
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. Método, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975579/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idr
ef=body001]!/4.  
NETO, Antônio José de Mattos; NETO, Homero Lamarão; SANTANA, Raimundo 
Rodrigues. Direitos humanos e democracia inclusiva. 1ª ed. Saraiva, 2012. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502175792/pageid/0.  
PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 17ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547213169/pageid/0.  
RAMOS, André de Carvalho. Teoria dos direitos humanos na ordem internacional. 6ª 
ed. Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202781/pageid/0.  
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado I (Pratica Simulada) 
Carga Horária: 33,33h 
 
EMENTA: Visitas orientadas a órgãos jurisdicionais e participação em audiências reais 
e julgamentos nos diversos fóruns e tribunais, com atividades de práticas simuladas e 
apresentação de relatórios circunstanciados. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com trabalho 
desenvolvido. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com 
trabalho desenvolvido. 
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado I (Pratica Real) 
Carga Horária: 50,00 
EMENTA:  
 

8º PERÍODO 
 
Disciplina: Direito Civil VII – Direito das Sucessões 
Carga horária: 66,66 h   
 
EMENTA 
Direito das sucessões. Abertura da sucessão. Aquisição da herança. Direito de 
deliberar. Herança. Da herança jacente. Sujeitos da sucessão. Da sucessão legítima. 
Herdeiros necessários e facultativos. Direito de representação. Da sucessão 
testamentária. Cláusulas restritivas. Das substituições. 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 
Sucessões. Vol. 7. Salvador: Jus PODIVM, 2017.  
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 12. ed. 
São Paulo: Saraiva educação, 2018. 7 v. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
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VENOSA, Sílvio De Salvo. Direito civil: sucessões. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 6 
v. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. Vol. 
6. 31. ed., São Paulo: Saraiva, 2017.  
FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual 
de direito civil: volume único. 3. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.  
NEGRÃO, Theotonio et al. Código civil e legislação civil em vigor. 36. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. 2 Disponível em: . Acesso em: 16 nov. 2018.  
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria De Andrade. Código civil comentado. 12. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.  
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 8. ed. São Paulo: Método, 
2018. Disponível em: . Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
Disciplina: Direito Empresarial I 
Carga horária: 66,66 h 
EMENTA  
Teoria da Empresa. Empresa. Empresário. Caracterização e inscrição. Capacidade. 
Estabelecimento. Institutos complementares. Registro. Nome empresarial. Prepostos. 
Gerente. Contabilista e outros auxiliares. Escrituração. Fundo de comércio e elementos 
incorpóreos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, Amador Paes de. Direito de empresa no código civil. São Paulo:  Saraiva, 
2014. 
COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Empresarial: Direito de Empresa. Vol. 1. 28. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2016.  
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito | 61  Centro Universitário Inta 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito empresarial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553600694>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MAMEDE, Gladston. Empresa e atuação empresarial: direito empresarial brasileiro. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014440>. Acesso em: 
18 nov. 2018. 
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530978075>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 35. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito de empresa. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. ed. São Paulo: 
Saraiva educação, 2018. 2 v. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011241>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 
 
 
Disciplina: Direito Processual Penal III 
Carga horária: 33,33 h 
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EMENTA 
Processo e procedimento. Pressupostos processuais. Procedimento comum e especial. 
Rito ordinário. Rito sumário. Rito sumaríssimo. Juizados Especiais Criminais. 
Procedimento relativo ao Tribunal do Júri. Procedimentos especiais. Nulidades. 
Recursos. Ações de impugnação. Revisão criminal. Habeas Corpus. Mandado de 
segurança contra ato jurisdicional penal.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 25. ed. São Paulo: Saraiva educação, 
2018. Disponível em: . Acesso em: 17 nov. 2018.  
OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 21. ed., São Paulo: Atlas, 
2017.  
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 
13. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AVENA, Norberto. Processo penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 Disponível 
em: . Acesso em: 17 nov. 2018. 
 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribuinais, 2018.  
DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018.  
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 
2018. Disponível em: . Acesso em: 17 nov. 2018.  
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 18. ed. São 
Paulo: Saraiva Jur, 2018. 
 
 
 
Disciplina: Direito do Trabalho II 
Carga horária: 66,66 h 
 
EMENTA O movimento sindical: novos paradigmas. Conflitos trabalhistas: greve e 
lockout. Direito Coletivo do Trabalho. Formas de composição: heterocomposição e 
autocomposição: sentença normativa, dissídio coletivo, acordo e convenção coletiva, 
arbitragem. Liberdade sindical. Organização sindical. Funções do sindicato. 
Flexibilização e desregulamentação do Direito do Trabalho - terceirização no Direito do 
Trabalho. 
 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: Ltr, 
2018. DELGADO, Mauricio Godinho.Direito coletivo do trabalho. 7. ed.,SãoPaulo: LTR, 
2017. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito | 49 Centro 
Universitário Inta CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho: de acordo com a reforma 
trabalhista e a MP 808/2017. 15. ed. Rio de Janeiro: Método, 2018. BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR  
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: Ltr, 2017. 
CORREIA, Henrique, MIESSA, Élisson. Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do 
TST - Comentadas e Organizadas Por Assunto. 7. ed., Juspodivm. 2016 LEITE, Carlos 
Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: . Acesso em: 16 nov. 2018. MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho: 
de acordo com a Lei n. 13.509/2017 e com a Medida Provisória n. 808/2017. 34. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2018. ROMAR, CARLA TERESA MARTINS; LENZA, Pedro 
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(Coord.). Direito do trabalho esquematizado: de acordo com a Lei n. 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista) e com a Medida Provisória n. 808/2017. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
 
 
Disciplina: Direito Tributário I 
Carga horária: 33,33 h 
EMENTA 
 Direito Tributário: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Conceito de Tributo. Espécies e 
classificação jurídica dos tributos. Validade, Projeto Pedagógico do Curso de 
Bacharelado em Direito | 81 Centro Universitário Inta vigência e eficácia das normas 
tributárias. Interpretação das normas tributárias. Fontes do direito tributário. Princípios 
constitucionais tributários. Imunidades tributárias. Lei complementar em matéria 
tributária. Normas gerais de Direito Tributário. O Poder de Tributar. Limitações 
Constitucionais ao Poder de Tributar. Regra-matriz de incidência tributária – hipótese 
tributária: o fato jurídico tributário. Regra-matriz de incidência tributária – consequente 
da norma: a relação jurídica tributária. Obrigação tributária. Sujeito ativo. Sujeição 
passiva tributária. Contribuintes. Responsáveis. Substituição tributária. Crédito tributário 
e lançamento tributário. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção do 
crédito tributário. Decadência e prescrição no Direito Tributário. Garantias do crédito 
tributário e administração tributária. Ilícitos e sanções tributárias. 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed., São 
Paulo: Malheiros, 2017.  
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário .39. ed., São Paulo: Malheiros, 
2018.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed., São Paulo: Saraiva, 
2016.  
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 28. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Disponível 
em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
 
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado II (Prática Simulada) 
Carga horária: 33,33 h 
EMENTA 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado II (Pratica Real) 
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Carga horária: 50,00 h 
EMENTA 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Projeto Integrador IV - EMPRESA JÚNIOR 
Carga Horária: 33,33 h 
EMENTA 
Inter-relação entre a pesquisa-ensino-extensão a partir dos conteúdos estudados.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Utiliza o referencial bibliográfico básico proposto pelas disciplinas do período. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTA 
Utiliza o referencial bibliográfico complementar proposto pelas disciplinas do período. 
 
 

9º PERÍODO 
 
 
Disciplina: Direito Empresarial II  
Carga horária: 66,66 h   
EMENTA 
TÍTULOS DE CRÉDITO Títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. 
Operações virtuais. Disciplina pelo novo código civil. Saque. Emissão. Aceite. Endosso. 
Aval. Vencimento. Pagamento. Protesto. Ação cambial. Letra de câmbio. Nota 
promissória. Cheque. Duplicata. Títulos de crédito impróprios. Contratos mercantis. 
Compra e venda mercantil. Contratos de colaboração. Factoring. Arrendamento 
mercantil. Alienação fiduciária em garantia. Franquia. Contrato de seguro. Contrato de 
transporte. Sistema financeiro nacional. Instituições financeiras. Mercado de capitais. 
Contratos bancários.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ALMEIDA, Amado Paes. Teoria e prática dos títulos de crédito. 31. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
COELHO, F. U. Curso de Direito Comercial e Direito de Empresa. Vol. III. 20. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2016. 
 RIZZARDO, ARNALDO. Direito de empresa. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BITTAR, Carlos Alberto. Contratos comerciais. 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
 MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 17. ed. São Paulo: Forense, 2016. Disponível em: 
. Acesso em: 18 nov. 2018.  
MAMEDE, Gladston. Empresa e atuação empresarial: direito empresarial 
brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 
2018. 
 ROQUE, Sebastião José. Direito contratual civil-mercantil. São Paulo: Ícone, 2015.  
SILVA, Américo Luis Martins da. Contratos Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 
2014  
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: 2 – títulos de crédito. 8ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 
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Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I 
Carga horária: 33,33 h   
EMENTA 
Conhecimento científico. Método científico. Método indutivo. Método dedutivo. Método 
hipotético-dedutivo. Método dialético. Método histórico. Método comparativo. Pesquisa 
quantitativa e pesquisa qualitativa. Trabalho de campo. Normalização dos trabalhos 
acadêmicos. Citação, nota de rodapé. Referências. Projeto de pesquisa e a pesquisa. 
Como escolher o objeto de pesquisa - critérios objetivos e subjetivos. Estrutura do 
Projeto de Pesquisa – capa, sumário, introdução, justificativa, referencial teórico. 
Objetivos - geral e específicos. Metodologia. Referências 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COSTA, Marco Antonio F. da. COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto de 
Pesquisa: entenda e faça. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2016.  
REIS, Pedro. Redação Científica Moderna. 2. ed. São Paulo: Hyria, 2017.  
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 43. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2015.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2017. 
 GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de Projetos de Pesquisa Científica. 3. 
Ed. São Paulo: Editora Avercamp, 2016.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia 
Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Monografia Jurídica passo a passo: projeto, 
pesquisa, redação e formatação. São Paulo: Editora Método, 2015.  
WEBER, Max. Metodologia das Ciências Sociais. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2016. 
 
Disciplina: Direito Processual do Trabalho  
Carga horária: 66,66 h 
EMENTA 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso prático de processo do trabalho. 20ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012 
LEITE, Carlos Henrique. Direito processual do trabalho. 12ª ed. São Paulo: LTr,  
2014. 
SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do trabalho. 11ª  ed. São Paulo: 
Método, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CISNEIROS, Gustavo – Processo do trabalho sintetizado – 1ª ed. Rio de janeiro – 
Método – 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530973681/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=
cover]!.   
LEITE, Carlos Henrique Bezerra –  CPC – Repercussões no processo do trabalho - 
2ª ed.  São Paulo – Saraiva – 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547213435/cfi/0 
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva – Manual esquemático de direito e processo 
do trabalho  - 24ª ed. – São Paulo – Sariava – 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547218287/cfi/0. 
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NASCIMENTO, Amauri Mascaro – Iniciação ao processo do trabalho – 6ª ed. São 
Paulo – Saraiva - 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502113732/cfi/0!/4/2@100:0.00 
PEREIRA, Leone – Manual de processo do trabalho – 4ª ed.  São Paulo – Saraiva – 
2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217891/cfi/0. 
 
 
Disciplina: Eletiva II 
Carga horária: 33,33 h  
EMENTA 
 De acordo com a disciplina a ser ofertada.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
 
Disciplina: Direito Tributário II 
Carga horária: 66,66 h  
EMENTA 
 
 Sistema Tributário Brasileiro: organização, competência, discriminação constitucional 
das rendas. Tributos em Espécie. Tributos Federais: Imposto de Importação, Imposto 
de Exportação, Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, Imposto 
sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural, Contribuições Sociais, Contribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico, Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou 
Econômicas. Tributos Estaduais: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 
Tributos Municipais: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto 
sobre a Transmissão Inter Vivos, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2016.  
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário .39. ed., São Paulo: Malheiros, 
2018.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed., São 
Paulo: Malheiros, 2017.  
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 28. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Disponível 
em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
PAULSEN, Leandro. Impostos federais, estaduais e municipais. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. Disponível em: . Acesso em: 20 nov. 2018. 
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 estaduais e municipais. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016. SABBAG, 
Eduardo. Manual de Direito Tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva JUR, 2018. 
Disponível em: . Acesso em: 20 nov. 2018. 
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado III (Prática Simulada) 
Carga horária: 33,33 h 
EMENTA 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
Disciplina: Ética e Deontologia Jurídica 
Carga horária: 33,33 h 
EMENTA 
 Ética: Conceitos. Relação da ética com outras ciências do pensamento. Distinção 
entre moral e ética. Fundamentos da ética: Ética jurídica e ética do advogado. Limites 
éticos. Problemas da ética. Ética moderna. Ética e Cidadania. Organização da OAB. 
Código de Ética e Disciplina da OAB: Ética do advogado à luz do estatuto e deveres 
éticos previstos no código de ética e disciplina. Jurisprudência dos Tribunais de Ética e 
dos Conselhos sobre ética. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB . 
Atuação do Advogado: Lei nº 8.906. Atividade da Advocacia. Honorários advocatício. 
Publicidade na advocacia. Infrações Éticas. Sanções Disciplinares. Processo na OAB. 
Principais provimentos expedidos pelo conselho federal da OAB. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ARAÚJO JÚNIOR, Marco Antônio. Ética Profissional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013.  
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 14. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
 NALINI, José R. Ética geral e profissional. 13. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BIELA JÚNIOR. Estatuto da advocacia e a ética profissional – Preparando-se para 
o exame de Ordem. 4. ed., São Paulo: LTR, 2016. HAZARD, Geoffrey C.; DONDI, 
Angelo. Ética jurídica: um estudo comparativo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2011.  
SANCHES, Alessandro. Ética profissional e filosofia do direito. Rio de Janeiro: 
Método, 2016. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
 TRIGUEIROS, Arthur. Manual de ética profissional do advogado. 2. ed., Indaiatuba: 
Editora Foco, 2018.  
TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado III (Prática Real) 
Carga horária: 50,00 h 
 
EMENTA 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 

10º PERÍODO 
 
Disciplina: Mediação, Conciliação e Arbitragem 
Carga horária: 33,33 h  
EMENTA 
A teoria geral do conflito. A cultura da pacificação. Princípios constitucionais. A 
comunicação. CNJ e a IN 125/2010: Políticas Públicas. Meios alternativos da solução 
de conflitos: aspectos gerais, histórico e relevância. Negociação. Conciliação. 
Mediação: origem, princípios, modelos, tipos, etapas. Mediador. Mediação: técnicas e 
regime jurídico. Mediação familiar. Mediação civil, empresarial. Mediação penal. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, 
Samantha. A mediação no Novo Código de processo civil. 2. ed. São Paulo: 
Forense, 2016. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 6. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017.  
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem: mediação e conciliação. 
8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CAHALI, Claudia Elisabete Schwerz. O gerenciamento de processos judiciais. 
Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
 FISHER. Roger. Ury. William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Sextante, 2018. 
GABBAY, Daniela; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Meios alternativos de 
solução de conflitos. Rio de Janeiro: FGV, 2014.  
SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SILVA, Paulo 
Eduardo Alves da. Negociação, mediação e arbitragem: curso básico para 
programas de graduação em direito. Rio de Janeiro: Método, 2012. Disponível em: . 
Acesso em: 18 nov. 2018. 
 
 
Disciplina: Direito Previdenciário 
Carga horária: 66,66 h  
EMENTA 
 A proteção social ao trabalhador; Surgimento e evolução; Da caridade à Assistência; O 
Estado de bem - estar social, política social, seguridade social; As Constituições 
Brasileiras e a Proteção Social; A seguridade social na CRFB/88; Objetivos da 
Seguridade Social; Seguridade Social; Saúde; Assistência Social; Previdência; 
Fundamentos Da Seguridade Social; Modelos De Previdência Social; Sistemas 
contributivos e não contributivos; Sistemas contributivos de capitalização e repartição; 
Sistemas privados de previdência; O sistema de pilares – Modelo Brasileiro; Regimes 
Previdenciários; O Regime Geral de Previdência Social (RGPS); Benefícios, 
segurados, dependentes e beneficiários do RGPS. Benefícios Assistenciais da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS). Regimes de previdência de agentes públicos 
ocupantes de cargos efetivos e vitalícios; Regime Previdenciário Complementar. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. 9. ed., São Paulo: 
Juspodium, 2017. LAZZARI, João Batista;  
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CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direito Previdenciário. 20. ed., São 
Paulo: Forense, 2017.  
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 7. ed., São Paulo: 
LTr. São Paulo, 2017.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 22. ed., Rio de Janeiro: 
Ímpetus, 2016. 
 LEITÃO, André Studart. Manual de direito previdenciário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2018. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018.  
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. 6. ed., São 
Paulo: LTr, 2015.  
SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: Acesso em: 18 nov. 2018. 
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Saraiva, 2016.  
  
 
Disciplina: Eletiva III  
Carga horária: 66,66 h  
EMENTA 
  
 De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
De acordo com a disciplina a ser ofertada.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 De acordo com a disciplina a ser ofertada. 
 
Disciplina: Direito Internacional Privado 
Carga horária: 66,66 h 
EMENTA 
 Direito Internacional Privado: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Normas jusprivatistas. 
Fontes do direito internacional privado. Estrutura da norma do direito internacional 
privado. Condição jurídica do estrangeiro. Atos e negócios jurídicos internacionais. 
Homologação de Sentença Estrangeira e Carta Rogatória.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MARTINS, SERGIO PINTO. Instituições de direito público e privado. 15. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. 
 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 9. 
ed., Salvador: Juspodivm, 2017.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
DEL'OLMO, Florisbal de Souza; JAEGER JUNIOR, Augusto. Curso de direito 
internacional privado. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: . Acesso 
em: 18 nov. 2018. 
 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional privado. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. RECHSTEINER, 
Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 19. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. Disponível em: . Acesso em: 18 nov. 2018. 
 
 
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II 
Carga horária: 33,33 h 
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EMENTA 
 Conceito de monografia. Etimologia, finalidades, linguagem e método. O trabalho 
científico. Cronograma, fases, redação e fichamento. Estrutura formal do texto. 
Organização e subdivisão. Formas de referência às fontes. Sistemas completo e autor-
data. Tipos de referência e sua hierarquia. Fontes de pesquisa jurídica. Fontes 
bibliográficas e documentais. Redes de computação. Pesquisa jurídica experimental. 
Métodos de abordagem do objeto: bibliográficos, documentais e experimentais. 
Redação do trabalho científico. Linguagem, clareza e concisão. Elaboração do índice, 
da introdução e da conclusão. Corpo do texto. Título geral e títulos específicos. 
Gráficos, figuras, tabelas e assemelhados. Formatação final. Uniformidade como 
critério básico. Forma da página, dos tipos, espaços e recuos. Diagramação visual do 
trabalho. Defesa da Monografia. Papel do orientador. Organização da exposição. Tese 
específica e estratégias de resposta 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA: 
LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 
amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 6. 
ed. São Paulo: Atlas.  
PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento 
científico: do planejamento aos textos, da escola à academia. 3.ed. São Paulo: Rêspel.  
MAIA, T. Lisieux. Metodologia básica. 2. ed. rev. e ampl. Fortaleza: Tradição e Cultura.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LAKATOS, Eva Maria: MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 6. Ed. São Paulo: Atlas.  
MAIA, T. Lisieux. Metodologia básica. 2. ed. rev. e ampl. Fortaleza: Tradição e Cultura.  
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. de acordo 
com ABNT e ampl. São Paulo: Cortez. 
 
 
 
 
Disciplina: Direito Penal Extravagante 
Carga horária: 33,33 h 
 
EMENTA 
Direito da execução penal e influência da criminologia. Do objeto e da aplicação da lei 
de execução penal. Seus princípios. Do condenado e do internado. Trabalho interno e 
externo. Faltas disciplinares, sanções e recompensas, aplicação das sanções e 
procedimento disciplinar. Dos órgãos da execução penal. Conselhos, juízo, ministério 
público. Dos estabelecimentos penais. Da execução das penas em espécie. Penas 
privativas de liberdade, penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena. Da 
execução das medidas de segurança. Cessação da periculosidade. Dos incidentes de 
execução. Anistia, graça e indulto. Agravo de Execução. Monitoramento Eletrônico. 
Prisão Domiciliar.    
Bibliografia Básica: 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 4 ed. São 
Paulo: RT.  
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal. 11 ed. São Paulo: Atlas.  
MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva.  
Bibliografia Complementar: 
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ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas. Rio de Janeiro: ed. Revan.  
LEAL, César Barros. Prisão, Crepúsculo de uma Era. Belo Horizonte: ed Del Rei. 2ª ed.  
BITTENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado IV (Prática Simulada) 
Carga horária: 33,33 h 
 
EMENTA 
Formação simulada de autos processuais. Redação de peças processuais. Realização 
de atividades relacionadas à execução de citações, intimações, medidas preventivas e 
assecuratórias, com a lavratura de certidões dos atos nos referidos feitos. Análise dos 
prazos processuais. Estudo de casos concretos. Elaboração de trabalhos, em grupos 
ou individualmente, atentando-se à pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Simulação 
de audiências. Visitas orientadas. Audiências reais. Mediação e Arbitragem. Discussão 
de temas atuais, não previstos de forma específica nesta ementa. Concentração nos 
aspectos psicológicos, éticos, políticos e pedagógicos da prática jurídica. 
 
Bibliografia Básica: 
MOTTA, Walter Ramos, Manual Prático de Processo Civil. 3º edição, São Paulo: Ícone.  
MILHOMES, Jonathas; ALVES, Geraldo Magela. Manual de petições. 18. ed. Rio de 
Janeiro: Forense. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de processo penal. São Paulo: 
Saraiva. 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941, institui o Código de Processo 
Penal;  
BRASIL, Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988.  
BRASIL, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, institui a Lei de Execução Penal;   
 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado IV (Pratica Simulada) 
Carga horária: 50,00 h 
EMENTA 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 

Quadro 2: disciplinas eletivas 

 

 Disciplinas 

Eletivas 

Sugeridas 

 

Disciplinas CH  

Semanal Carga 

Horária 
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Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 4 66,66 

Direito Ambiental 4 66,66 

Direito do Consumidor 2 33,33 

Direito Urbanístico e Proteção do Patrimônio Histórico 

e Cultural 

4 66,66 

Biodireito  e repercussões Civis 2 33,33 

Direito Penal Econômico 4 66,66 

Direito Comunitário e Relações Internacionais 3 33,33 

Processo Constitucional 4 66,66 

Direito Econômico e Financeiro 4 66,66 

Medicina Legal 4 66,66 

 

 

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 
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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 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 
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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 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; 
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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 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 

será 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 

 

A Instituição conta com espaços físicos adequados para o número de 

usuários e para o pleno desenvolvimento das atividades educacional, bem como das 

atividades administrativas. Há rede WiFi para os alunos, professores, funcionários e 

visitantes em todo o ambiente da Faculdade. 

Atenta às condições de segurança e tendo em vista que as instalações 

acadêmicas são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou suas 

edificações para atender todas as condições de segurança e biossegurança com 

saídas de evacuação sinalizadas para o caso de emergência e com equipamentos 

adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos em blocos e pavimentos, 

atendendo as normas em vigência, além de vigilância permanente em todos os turnos, 

ou seja, por vigias no turno da noite e segurança durante o dia. 

São disponibilizadas áreas livres para circulação, possuindo higienização e 

manutenção de acordo com mais exigentes padrões de acessibilidade. 
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A IES está totalmente adaptada aos portadores de necessidades especiais 

ou com mobilidade reduzida, conforme Portaria Ministerial nº 3.284, de 7 de novembro 

de 2003. Os espaços acadêmicos e administrativos são modernos e mobiliados 

adequadamente, com biblioteca ampla, confortável e com acervo adequado às 

propostas pedagógicas. 

 

10.9.1 Sala de professores 
 

A Instituição dispõe de sala de professores que atendem plenamente às 

necessidades do curso e que são adequadas ao número de usuários, quando do 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

As salas têm boa audição interna, ventilação, com uso de ar-condicionado, 

adequada às necessidades climáticas, com iluminação artificial e condições de higiene 

totalmente satisfatórias às ações de ensino. 

 

10.9.2 Gabinete de trabalho para professores de tempo integral – TI 
 

A IES dispõe de gabinetes de trabalho equipados com computadores 

conectados à Internet para os professores em tempo integral/parcial e integrantes do 

NDE, segundo a finalidade, prezando pela dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. Os ambientes possuem 

computadores conectados à internet, impressora, telefone e outros equipamentos 

necessários ao desenvolvimento das atividades previstas. 

 

10.9.3 Salas de aula 
 

A IES dispõe de salas de aula, adequadas e suficientes ao número de 

alunos e para plena utilização dos professores no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, com boa acústica, iluminação condizente, climatização, sendo mobiliadas 

com carteiras tipo escolares, limpeza e arrumação efetuada após término de cada 

turno. 

Todas as salas são dotadas de computador, com acesso à internet, tv, além 

do tradicional quadro branco, para garantia do desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 
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Todas as salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

 

10.9.4 Espaço de trabalho para coordenação de curso e serviços acadêmicos 
 

Os espaços destinados aos serviços acadêmicos são amplos e modernos, atendendo 

as necessidades das atividades a serem desenvolvidas de forma plena. 

Adicionalmente, a Coordenação do Curso possui uma sala adequada para os trabalhos 

acadêmicos, com computador com acesso à internet e telefone.  

 

10.9.5  Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
 

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus trabalhos 

acadêmicos e pesquisas, a IES disponibiliza o laboratório de informática com acesso à 

internet, inclusive WiFi, softwares disponíveis atualizados, Windows e com a política de 

utilização devidamente exposta para a comunidade acadêmica. 

O laboratório conta com um técnico que auxilia os alunos nas suas 

dificuldades concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. O técnico também é 

responsável pelo controle de entrada e saída dos alunos. A gestão de uso, 

funcionamento, horário, conservação e atualização do laboratório está contemplada em 

regulamento próprio. 

O laboratório de informática consiste em ambientes equipados com ar 

condicionado, bancadas para microcomputadores e quadro branco. Em atenção aos 

portadores de necessidades especiais, há computador com softwares e equipamentos 

específicos de acessibilidade: 

1. DOS VOX: possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, com um 

baixo nível de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador,  

2. VLIBRAS: possibilita que pessoas surdas ou com baixa audição utilizem 

o computador; 

3. Teclado em Braille e fone de ouvido. 

 

10.10 Laboratórios articulados ao Curso 

 

O curso de Direito utiliza o laboratório de informática de forma acessória às 

disciplinas, não possuindo um laboratório específico articulado as atividades do curso. 
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Assim os laboratórios de ensino e instalações disponíveis existentes na 

FAHEPS, de um modo geral, atendem plenamente às necessidades dos cursos que, 

pela natureza da atividade profissional são requeridas práticas, adequados ao número 

de usuários e ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

10.11 Núcleo de Práticas Jurídicas  

 

As atividades de prática jurídica serão realizadas no âmbito do o Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ) da Instituição terá como escopo propiciar ao estudante a 

vivência com atividades práticas reais e simuladas, vinculadas, preferencialmente, a 

uma área de concentração de estudos e desenvolvidas sob uma concepção reflexiva, 

crítica e criativa, sendo todas as atividades supervisionadas por profissionais 

habilitados.. Tais atividades práticas tem como constante a integração entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, não descurando da ética profissional, que está presente em 

todo o seu desenvolvimento.  

O Núcleo de Prática Jurídica Supervisionada se propõe, ainda, à análise e 

discussão de conflitos reais levados até o Judiciário, nas áreas de Direito Civil, Direito 

de Família, Trabalhista e Penal, com a elaboração de pareceres e das petições 

pertinentes por parte dos alunos que estejam cursando a partir do sétimo semestre, 

sob a supervisão e orientação constantes do Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica. Além disso, o Núcleo de Prática Jurídica Supervisionada também promove 

atividades práticas externas, a exemplo da observação de diversas modalidades de 

audiências e visitas a estabelecimentos órgãos dos poderes Judiciário e Executivo, tais 

como Tribunais, fóruns e Penitenciárias, eventos esses que contribuem para a inserção 

e familiarização do alunado em ambientes de vasta atuação dos profissionais das 

ciências jurídicas.  

Outra atividade desenvolvida, serão os atendimentos à população que vive 

em áreas de vulnerabilidade social, igualmente realizados pelos alunos, com a 

finalidade de prestar esclarecimentos quanto a aspectos jurídicos da vida em 

sociedade, bem como com o objetivo de evitar o ajuizamento de demandas que podem 

ser solucionadas extrajudicialmente. Por meio dessas atividades, o corpo discente do 

Curso de Direito tem contato com a realidade da advocacia e de outras profissões 

atinentes à seara jurídica, preparando-se, ao longo de cada semestre, para atuar no 
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meio profissional com mais conhecimento, segurança e responsabilidade, conscientes 

de que são agentes modificadores da realidade que os rodeia. 

 

10.12 Biblioteca 

 

As instalações específicas da Biblioteca da IES 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 é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina 

e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e 

segura. Além disso, este ambiente é adaptado a pessoas portadoras de necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida, conforme determina a legislação vigente, e possui 

nas suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio. 

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. O 

planejamento econômico-financeiro reserva cotação orçamentária para atualização e 

ampliação do acervo, correspondendo, em média, a 2% da receita anual. 

O acervo é tombado e informatizado, possibilitando, além do gerenciamento 

central do acervo, consulta, empréstimos, reservas e renovações diretamente pela 

internet. É atualizado constantemente, por indicação de alunos e professores, por 

solicitação da coordenação de curso ou da própria equipe da Biblioteca, em razão de 

novas edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações 

destinadas a subsidiar projetos de iniciação científica e extensão.  

A Biblioteca possui regimento próprio institucionalizado, funciona em 

horários que atendem as demandas acadêmicas, bibliotecária e auxiliares qualificados, 

bem como toda a infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento de atividades 

previstas. 

Há terminais de consulta que permitem acesso ao acervo na própria 

Biblioteca e demais itens que garantem ao pleno atendimento a requisitos de 

dimensão, acessibilidade, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

conservação e comodidade necessária às ações desenvolvidas. 

 

10.12.1 Bibliografia básica 
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Os títulos indicados para compor a bibliografia básica constantes do Projeto 

Pedagógico do curso estão à disposição na biblioteca, tombados junto ao patrimônio da 

IES. O acervo é informatizado e atende plenamente as necessidades do curso, 

garantindo a existência de 3 títulos da bibliografia básica para cada uma das unidades 

curriculares. 

Ressalta-se que, em algumas unidades curriculares, a IES pode utilizar a 

Biblioteca Virtual. 

 

10.12.2 Bibliografia complementar 
 

De forma a atender os componentes curriculares do curso constantes do 

projeto pedagógico, a IES mantém, no mínimo, 05 (cinco) títulos (com dois exemplares 

de cada) da bibliografia complementar, os quais atendem de forma excelente as 

indicações bibliográficas complementares referidas no programa das disciplinas. 

Ressalta-se que, em algumas unidades curriculares, a IES pode utilizar a 

Biblioteca Virtual da Pearson. 

 

10.12.3 Periódicos especializados 
 

A Instituição disponibiliza para o curso, de forma excelente, uma base 

eletrônica de periódicos indexados, correntes e atualizados em sua maioria nos últimos 

três anos, sempre atendendo a padrões excelentes de qualidade, os quais possuem de 

textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso.  

Os periódicos eletrônicos são constantemente atualizados, e possui 

publicações das mais conceituadas editoras e sociedades científicas em todos os 

campos do conhecimento. Os alunos e docentes podem ter acesso a diversos 

periódicos específicos da área de formação do curso e/ou áreas afins. No anexo são 

apresentados os periódicos selecionados para o curso de direito da FAHESP. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – CORPO DOCENTE E NDE DO CURSO DE DIREITO DA FAHESP 

 

CORPO DOCENTE DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 1. Maria da 

Graça Borges de Moraes Castro. 2. Rossana Carvalho Aguiar Silva. 3. Tatiana Mendes 

Caldas Castelo Branco. 4. Luiza Marcia Carvalho dos Reis. 5. Emmanuel da Rocha 

Reis. 6. Juliana Frank Brandão. 7. Erasmo Carlos de Amorim Morais.8. Khalina   

Assunção Bezerra Fontenele. 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE COORDENADORA: Professora Mestre 

Maria da Graça Borges de Moraes Castro GESTOR PEDAGÓGICO E DE PESQUISA 

E EXTENSÃO: Professor Mestre Emmanuel Rocha Reis. GESTOR DE MONITORIA: 

Professora Mestre Rossana Carvalho Aguiar Silva. GESTORA DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS: Professora Mestre Luíza Márcia Carvalho dos Reis GESTORA 

DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Professora Mestre Juliana Frank Brandão. 

GESTORA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: Professora Especialista 

Tatiana Mendes Caldas Castelo Branco. 
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ANEXO 2 – MATRIZ CURRÍCULAR 

Curso: Direito 

Grau: Bacharelado 

Carga Horária:  3.703 horas         Modalidade: Presencial 

Turno de Aplicação: Noturno       Vigência: 2019/1 

Tempo de integralização: Mínimo: 05 anos 

                   Máximo: 10 anos 

 

 

Matriz Curricular 

Direito 2019/1  
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33 Direito Processual Civil IV PR  33,33    33,33 2  

34 Direito Processual Penal I PR  66,66    66,66 4  

35 Direito Administrativo I PR  66,66    66,66 4  

36 Projeto Integrador III* PR  33,33 
                               33,33 2  

37 Eletiva I PR  66,66    66,66 4  

Total     333,30  - -   333,30  20   

 

 8º Período      

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI  
TUCIO  
NAIS 

 Carga Horária  
Crédito 

Orientação   
Pedagógica  

(Antecedida por) Teórica Prá ca on-line Estágio Total 

46 Direito Civil VII – Direito das Sucessões PR  66,66    66,66 4  

47 Direito Empresarial I PR  66,66    66,66 4  

48 Direito Processual Penal III PR  33,33    33,33 2  

49 Direito do Trabalho II PR  66,66    66,66 4  

50 Direito Tributário I PR  33,33    33,33 2  

51 Projeto Integrador IV PR  33,33    33,33 2  

52 Estágio Curricular Supervisionado II (Prática Simulada) PR  33,33    33,33 2  

53 Estágio Curricular Supervisionado II (Pratica Real) ES  -    50,00  -   

Total     333,30          -                 -       50,00   333,30  20  

PI EMPRESA JÚNIOR       

 9º Período      

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI  
TUCIO  
NAIS 

 Carga Horária  
Crédito 

Orientação   
Pedagógica  

(Antecedida por) Teórica Prá ca on-line Estágio Total 
54 Direito Empresarial II PR  66,66    66,66 4  

55 Trabalho de Conclusão de Curso I PR  33,33    33,33 2  
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56 Direito Processual do Trabalho PR  66,66    66,66 4  

57 Eletiva II PR  33,33    33,33 2  

58 Direito Tributário II PR  66,66    66,66 4  

59 Estágio Curricular Supervisionado III (Prática Simulada) PR  33,33    33,33 2  

60 Ética e Deontologia Jurídica PR  33,33    33,33 2  

61 Estágio Curricular Supervisionado III (Prática Real) ES  -    50,00  -   

Total     333,30  - -  50,00   333,30  20  

                                   

 10º Período      

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI  
TUCIO  
NAIS 

 Carga Horária  
Crédito 

Orientação   
Pedagógica  

(Antecedida por) Teórica Prá ca on-line Estágio Total 

62 Mediação, Conciliação e Arbitragem PR  33,33    33,33 2  

63 Direito Previdenciário PR  66,66    66,66 4  

64 Eletiva III PR  66,66    66,66 4  

65 Direito Internacional Privado PR  66,66    66,66 4  

66 Trabalho de Conclusão de Curso II PR  33,33    33,33 2  

67 Direito Penal Extravagante PR  33,33    33,33 2  

68 Estágio Curricular Supervisionado IV (Prática Simulada) PR  33,33    33,33 2  

69 Estágio Curricular Supervisionado IV (Pratica Simulada) ES  -    50,00  -   

Total     333,30  - -  50,00   333,30  20  

                                   

  INTERNO  Carga Horária    

Periodo on-line PI Teórica Prá ca Estágio Outros AC Total Crédito 
Primeiro    333,30      17   350,30  20  

Segundo    333,30      17   350,30  20  

Terceiro    333,30      17   350,30  20  

Quarto    333,30      17   350,30  20  

Quinto    333,30      17   350,30  20  

Sexto    333,30      17   350,30  20  

Sé mo    333,30    50,00    17   400,30  20  
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Oitavo    333,30    50,00    17   400,30  20  

Nono    333,30    50,00    17   400,30  20  

Décimo    333,30    50,00    17   400,30  20  

Total Geral   3333,00   200,00    170   3703  200 

Percentual da carga horária total   90,01%  5,40%  4,59% 100,00% 100,00% 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.703,00 
Atividades Teóricas 3.333,00 
Atividades Práticas  

Estágio Supervisionado  200,00  
Atividades Complementares 170,00 

Cód Disciplina TIPO 
INSTI  
TUCIO  
NAIS 

  Carga Horária  
Crédito 

Orientação   
Pedagógica  

(Antecedida 

por) 
Teórica Prá 

ca 
On -line Outros Total 

1 Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS PR  66,6     66,6  4  

2 Direito Ambiental PR  66,6     66,6  4  

3 

Direito Urbanís co e Proteção do Patrimônio 

Histórico e 
Cultural 

PR  66.6    66.6 

4 

 

4 Biodireito e repercussões civis PR  33,3     33,3  2  

5 Direito Penal Econômico PR  66,6     66,6  4  

6 Processo Cons tucional PR  66,6     66,6  4  

7 Direito do Consumidor PR  33,3     33,3  2  

8 Direito Econômico e Financeiro PR  66,6     66,6  4  

9 Direito Comunitário e Relações 

Internacionais 
PR 

 
33,3     33,3  2  

10 Medicina Legal PR  66,6     66,6  4  
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ANEXO 3  – BIBLIOGRAFIA 1º AO 4º PERÍODO 

 

ACERVO BIBLIOGRAFICO – DIREITO 

  Título / Autor   

1º PERÍODO   

PORTUGUES JURÍDICO   

Bibliografia Básica 
Qnt

. 
MEDEIROS, Joao Bosco; TOMASI, Carolina. Português Jurídico. 9. ed.. São Paulo: 

Atlas, 2016. 
9 

 

LUTF, Celso Pedro. Novo Guia Ortográfico. 2 ed. São Paulo: Globo, 2003. 

 3 
_______. Moderna Gramática Brasileira. São Paulo: Globo, 2003. 

 6 

PETRI, Maria José  Constantino. Manual de Linguagem Jurídica. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. 9 

Bibliografia complementar   

ECO, Humberto. Os limites da interpretação. São Paulo: perspectiva, 2015. 
1 

DEMAI, Fernanda Mello. Português Instrumental. São Paulo: Saraiva, 2014. 
2 

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São 
Paulo: Scipione, 1998. 3 

SABBAG, Eduardo. Manual de Português Jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2016.(E-BOOK) 

E-
boo

k 

SCHOCAIR, Nelson Maia. Português Jurídico. 2ª edição. Grupo GEN, 2012. 

E-
boo

k 

FILOSOFIA GERAL E DO DIREITO   

Bibliografia Básica  9 

ASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
9 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica a verdade na ética 
e na ciência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 9 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 Bibliografia complementar   

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2003. 
4 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=124101&nautor=67851&refino=1&sid=01741828210114425756051546&k5=12FA84FA&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=124101&nautor=445751&refino=1&sid=01741828210114425756051546&k5=12FA84FA&uid=
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BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de 

Filosofia do Direito. 12ª ed. São Paulo, 2012. 

E-
boo

k 

HERVADA, Javier. Lições propedêuticas de filosofia do direito. São Paulo: 

WMF, 2008. 

 4 

COSTA, José Pereira da. Introdução ao estudo da filosofia. 2 ed. Curitiba: 

Juruá, 2017. 
4 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 23ª edição. São Paulo, 2012. 

E-
boo

k 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO   

Bibliografia Básica   

Branco, Luiz Carlos. Manual de Introdução ao Direito. 7. ed. Campinas: 

Millennium, 2017.  
9 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 10. ed. 

São Paulo: Atlas, 2017. 

 9 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 39. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 
9 

Bibliografia complementar   

KANT, Immanuel. Introdução ao Estudo do Direito - Doutrina do Direito. 2. 

ed. São Paulo. Edipro, 2007. 

 
2 

MACHADO, Hugo de Brito. Introdução ao Estudo do Direito - 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2012. 

 2 

MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

 4 

NOGUEIRA, Rubem. Curso de Introdução ao Estudo do Direito.  4. ed. São 

Paulo: Noeses, 2009. 

 2 

JACQUES, Paulino. Curso de Introdução do Estudo do Direito. 5. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

 2 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO   

Bibliografia Básica   
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1 - BITTAR, Eduardo C. B. Teoria do Estado - Filosofia Política e Teoria da 

Democracia. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
9 

2 – FILOMENO, Jose Geraldo Brito. Teoria Geral do Estado e da Constituição. 

10ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2016. 
9 

NEGRI, Andre Del. Teoria da Constituição e Direito Constitucional. 2. Ed. 
Belo Honrizonte: Del Rey, 2016. 5 

3 – FLAMARION, Caldeira Ramos. Manual de Filosofia Política : para os 
cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências sociais. 2 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014. (e-book) 

E-
boo

k 

Bibliografia complementar   

1 - BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias 

de mudanças da agenda 21. 15 ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
2 

2 - GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 2 

3 - NETO, Pedro Sabino de Farias. Ciência política: enfoque integral 
avançado. São Paulo, Atlas, 2011. 2 

4 – FRIEDE, Reis. Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 5 ed. 
Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2013. 2 

5 - COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 
10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 2 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA JURÍDICA   

Bibliografia Básica   

1- DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. Jundiaí: Pearson, 2010. 
9 

2 - GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 9 

3 - COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 

10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
9 

Bibliografia complementar   

1 - BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias 

de mudanças da agenda 21. 15.ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
3 

2 - CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de sociologia jurídica. 14. ed. 2015. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. 2 

3 - Dias, Reinaldo. Sociologia do direito: a abordagem do fenômeno jurídico 
como fato social. 2ª ed. São Paulo: Grupo Gen, 2013. 2 

4 – HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 12 ed. Rio de 
Janeiro, lamparina, 2015. 3 

5 – ROCHA, José Manuel de Sacadura. Sociologia Jurídica - Fundamentos e 

Fronteiras. 4ª ed. São Paulo: Grupo GEN, 2015. 

E-
boo

k 
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ECONOMIA 

Bibliografia Básica   

ROSSETI, José Paschoal. Introdução À Economia. 21 ed. São Paulo: Atlas, 

2016. 
9 

VASCONCELLOS, Marcos Antônio Sandoval & GARCIA Manuel 
e. Fundamentos de Economia. 5. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2017. 9 

PINHO, Diva Benevides & VASCONCELOS, Marcos Antônio Sandoval. Manual 

de Economia. 6. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011 

 9 

Bibliografia complementar   

ALBERGONI, Leide. Introdução à economia – aplicações no cotidiano. São 

Paulo: Altas, 2015. 
2 

GUIMARÃES, Bernardo; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à 

Economia. Rio de Janeiro, Campus, 2010. 

 2 

HURBEMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 22. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2011. 
2 

NEVES, Paulo E. V. Viceconti Silvério das. Introdução à Economia. 12 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 
 2 

 
PAULANI, Leda Maria. A nova contabilidade social: uma introdução à 
macroeconomia. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

E-
boo

k 

2º PERÍODO   

TEORIA GERAL DO DIREITO   

Bibliografia Básica   

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 26. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. 
9 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência do direito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 
9 

Simão, José Fernando; Beltrão, Silvio Romero (Coord.). Direito Civil: Estudos 
em Homenagem a José de Oliveira Ascensão: Teoria Geral do Direito, 
Bioética, Direito Intelectual e Sociedade da Informação, (V. 1). São Paulo: 
Grupo GEN, 2015. (E-book) 

E-
boo

k 

Bibliografia complementar   

1 - BARBOSA GARCIA, Gustavo Filipe. Introdução ao Estudo do Direito - 

Teoria Geral do Direito - Didática Diferenciada. 5. ed.: São Paulo, Método, 

2017. 
2 
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2 - BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 2. ed. São Paulo: Edipro, 

2014. 

 2 
3. -BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 2 
4 - FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

 2 

5 – MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Direito e sua Ciência. São Paulo: 
Malheiros, 2016. 2 

TEORIA E FUNDAMENTOS DA CONSTITUIÇÃO   

Bibliografia Básica   

BARROSO, Luís Roberto. Curso De Direito Constitucional Contemporâneo. 6. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
18 

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 
2017. 9 

NEGRI, Andre Del. Teoria da Constituição e Direito Constitucional. 2. Ed. 
Belo Honrizonte: Del Rey, 2016. 9 

Bibliografia complementar   

ALEXY, Robert. Teoria Dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Sâo Paulo: 

Malheiros, 2017. 
2 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 31. ed. São Paulo: 

Método, 2017 
2 

PEIXINHO, Manoel Messias. A Interpretação Da Constituição E Os Princípios 

Fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
2 

HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução Gilmar Ferreira 

Mendes. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabis,1991. 
2 

CORVAL, Paulo Roberto dos Santos, Nelson. Teoria Constitucional e Exceção 
Permanente - Uma Categoria para a Teoria Constitucional no Século XXI. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Juruá, 2009. 2 

TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL   

Bibliografia Básica   

GABURRI, Fernando. Direito Civil para a sala de aula: Teoria Geral do Direito 

Civil. 4. ed. Curitiba: juruá, 2017. Vol 1. 
9 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral de acordo 

com o novo Código de Processo Civil e o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. v. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
9 

RIZZARDO, Arnaldo. Introdução ao Direito e parte geral do Código Civil. 8ª 
9 
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Ed. São Paulo: Forense, 2015. 

Bibliografia complementar   

DINIZ, Maria Helena. Teoria Geral do Direito Civil. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. 
2 

SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelso. Direito Civil Constitucional.. 

1. ed. São Paulo: Altlas, 2016. 
2 

MELO, Nehemias Domingos de. Lições de Direito Civil: Teoria Geral das 

pessoas e dos bens e dos negócios jurídicos. Vol. 01. 3. ed. São Paulo: 

Rumo Legal, 2016. 
4 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao 

direito civil, teoria geral de direito civil. 30.ed.v.1. Rio de Janeiro: Forense, 

2017.  
2 

VALENTE, Rubem. Direito Civil facilitado. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
 TEORIA GERAL DO PROCESSO   

Bibliografia Básica   

DELLORE, Luiz; SOUZA, André Pagani de; CARACIOLA, Andrea Boari; ASSIS, 

Carlos Augusto de; FERNANDES. Teoria Geral do Processo Contemporâneo. 

São Paulo: GrupoGen, 2016. (e-book)  
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LIMA, Fernando Antônio Negreiros. Teoria geral do processo judicial. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015. 8 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. 9 

Bibliografia complementar   

ABRAÃO, Carlos Henrique. Processo Eletrônico – Processo Digital. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Atlas, 2015.  
2 

ALVIM, J. E. Carreira. Teoria geral do processo. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 4 

DINAMARCO, Candido Rangel; LOPES, Bruno V. Carrilho. Teoria geral do 
novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 2 

LOURENÇO, Haroldo. Processo Civil Sistematizado. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 2 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Constitucionais do Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. 
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TEORIA DO CRIME 

Bibliografia Básica   

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. v. I Revista, ampliada e 

atualizada. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetos, 2017. 
27 

_______. Código Penal Comentado. Revista, ampliada e atualizada. 11. ed. 

Rio de Janeiro: Ímpetos, 2017. 
9 

NUCCI, Guilherme de Sousa. Curso de Direito Penal: parte geral. v. 1. GEN – 

Forense, 2016. 
9 

Bibliografia complementar   
DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto et al. Código penal 

comentado. 9. ed. Rio da Janeiro: Renovar, 2016.  2 

JESUS, Damásio de. Código penal anotado. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 2 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2014. 2 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Geral – Esquemas e Sistemas. Vol. 

01. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
2 

COELHO, Yuri Carneiro. Curso de Direito Penal Didático: Atualizado de 

acordo com as Leis n. 12.971/14 e 13.104/15. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
2 

TEORIA GERAL DA EMPRESA   

Bibliografia Básica   

COELHO, Fábio Ulhoa. Novo Manual de Direito Comercial - Direito de 

Empresa. 28ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
9 

BERTOLDI, Marcelo M. e RIBEIRO, Marcia Carla  Pereira. Curso Avançado de 

Direito Comercial. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
9 

GUSMÃO, Monica. Lições de Direito Empresarial. 12 ed. São Paulo: Forense, 
2015. 9 

Bibliografia complementar   

MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 11. Ed. São Paulo: Grupo 

GEN, 2016 (e-book) 
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SALES, Fernando Augusto de Vota Borges de. Direito Empresarial 

Contemporâneo. São Paulo: Rumu Legal, 2017. 
4 

PACKER, Amilcar Douglas. Direito Comercial - Origem & Evolução - Vol. I. 2ª 

ed. São Paulo, Juruá, 2007. 
4 

VENOSA, Silvio de Salvo. RODRIGUES, Cláudia. Direito Empresarial. 7. ed. 

São Paulo, Atlas, 2017. 
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VIDO, Elisabete. Curso de Direito Empresarial - 5ª Edição. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. 2 

3º PERÍODO   

METODOLOGIA DA PESQUISA   

Bibliografia Básica   

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução a metodologia do trabalho cientifico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
9 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: 

Atlas,2010. 
9 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia científica: teoria da 

ciência e iniciação à pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2015. 
9 

Bibliografia complementar   

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia 
científica-fundamentos e técnicas. 22.ed. Campinas: PAPIRUS, 2010 4 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
2 

MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014 9 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12.ed. São Paulo: 
Martins Fontes,2014 2 

SANTOS, Antonio Raimundo do. Metodologia Científica: a construção do 
conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2004 2 

ENTES FEDERATIVOS E SEUS PODERES   

Bibliografia Básica   

BARROSO, Luís Roberto. Curso De Direito Constitucional Contemporâneo. 6. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
18 

NEGRI, Andre Del. Teoria da Constituição e Direito Constitucional. 2. Ed. 
Belo Honrizonte: Del Rey, 2016. 9 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 15ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 2016. (e-book) 9 

Bibliografia complementar   

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

constituição. 7. ed. São Paulo: Xamã, 2003 
2 

2 - BULOS, Uadi Lammego. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 
2 

3 - LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 
4 

4 - PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Método, 2014. 
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5 - TAVARES, André Ramos. Direito constitucional brasileiro concretizado. 
São Paulo: Método, 2006. 2 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES   

Bibliografia Básica   

OLIVEIRA, José Maria Leoni Lopes. Curso de Direito Civil: Direito das 
Obrigações e Atos Unilaterais - Vol. II. Rio de Janeiro: Atlas, 2015 9 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva. 2017. 
9 

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. Vol II – Obrigações. 8. ed. São Paulo: 
Forense, 2016. 11 

Bibliografia complementar   

MENEZES, Iuri Pedroza et al. Direito das Obrigações - Reflexões no Direito 

Material e Processual. São Paulo: Método, 2012. 
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MELO, Nehemias Domingos de. Lições de Direito Civil: Teoria Geral. Vol. 03. 

3. ed. São Paulo: Rumo Legal, 2016. 
4 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das 
obrigações, 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015 2 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito Das Obrigações. 8 ed. São Paulo: Forense, 2015. 

 2 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao 
direito civil: teoria geral dos obrigações. 30.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 2 

PROCESSO DE CONHECIMENTO   

Bibliografia Básica   

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil: 
teoria geral e processo do conhecimento. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 9 

HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do novo processo civil. 4 
ed. Niteroi: Impetus, 2017. 9 

3 - THEODORO Jr., Humberto. Novo Código de Processo Civil - Anotado, 20ª 

edição. São Paulo: Grupo GEN, 2016. (e-book) 
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Bibliografia complementar   

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil - Vol.1 

– 8 ed. São Paulo, Malheiros, 2016 . 
2 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 20 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017. 2 

- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Curso de Processo Civil: teoria do processo civil. 3 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. 2 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil. 12 ed. São 

Paulo: Atlas, 2016. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Primeiras Lições sobre o Novo Direito 
Processual Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015 2 

SOCIEDADE EMPRESARIAIS   

Bibliografia Básica   

FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Manual de Direito Empresarial. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016 18 

SICA, Ligia Paula Pires Pinto. Direito empresarial atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014. 
9 

VIDO, Elisabete. Curso de Direito Empresarial - 5ª Edição. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017 8 

Bibliografia complementar   

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial - Direito de Empresa. 28ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
9 

PACKER, Amilcar Douglas. Direito Comercial: origem e evolução. 2. Ed. 

Curitiba: Juruá, 2008. 
4 

SALES, Fernando Augusto de Vota Borges de. Direito Empresarial 

Contemporâneo. São Paulo: Rumu Legal, 2017. 

4 

VENOSA, Silvio de Salvo. RODRIGUES, Cláudia. Direito Empresarial. 7. ed. 

São Paulo, Atlas, 2016. 
4 

TEORIA DA PENA   

Bibliografia Básica   

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Revista, ampliada e 

atualizada. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetos, 2017.  
9 

ESTEFAM, André. Direito penal: parte especial. Vol 2. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 9 

PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileira: parte especial. 2 ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 9 

Bibliografia complementar   

BULOS, Uadi Lammego. Curso de Direito Constitucional - 10 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 
2 

JALIL, Maurício Schaun; GRECO FILHO, Vicente (Cood). Código Penal 
comentado: doutrina e jurisprudência. Barueri: Manole, 2016. 2 

MASSON, Cleber. Direito Penal. Parte Geral. Vol 01. 11. ed. São Paulo: 
Método, 2017. 2 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Geral – Esquemas e Sistemas. Vol. 
01. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 2 

VANZOLINI, Patrícia; JUNQUEIRA, Gustavo. Manual de Direito Penal – Parte 
Geral. São Paulo: Saraiva, 2017. (e-book) 2 

HERMENÊUTICA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA   
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Bibliografia Básica   

Alves, Alaôr Caffé. Logica – Pensamento Formal e Argumentação. 5 ed. São 
Paulo:Quartier Latin. 2011. 9 

FRIEDE, Reis.  Ciência do Direito, Norma, Interpretação e Hermenêutica 
Jurídica. São Paulo: Manole, 2015. (e-book) 
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MAZOTTI, Marcelo.  As Escolas Hermenêuticas e os Métodos de 
Interpretação da Lei. São Paulo: Manole, 2010. (e-book) 
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Bibliografia complementar   

ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito - Teoria da Argumentação Jurídica. 
3 ed. São Paulo: Rio de Janeiro, 2013. 2 

GADAMER, Hans – Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. 15 ed. Petrópolis: Vozes, 2017. 2 

GUNTHER, Klaus. Teoria da argumentação no direito e na moral: 
justificação e aplicação. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 2 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de 
Janeiro. Forense, 2011. 2 

RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Argumentação jurídica: técnicas de persuasão e 
lógica informal. 6 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015. 
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4ª PERÍODO   

INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DE ORDENS CONSTITUCIONAIS   

Bibliografia Básica   

MENDES, Gilmar Ferreira; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2017. 
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BULOS, Uadi Lammego. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 
10 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 6. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
18 

Bibliografia complementar   

BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: 

fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

constituição. 7. ed. São Paulo: Xamã, 2003. 
2 

NEGRI, André del. Teoria da Constituição e Direito Constitucional. 2. ed. Belo 

Horizonte: Del rey, 2016. 
4 

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional 

Descomplicado. 16 ed. São Paulo: Método, 2017. 
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PIRES, Antonio Fernando Pires. Manual de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de 

janeiro: Forense, 2016. 
2 

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS   

Bibliografia Básica   

MELO, Marco Aurélio Bezerra de Melo. Curso de Direito Civil: Contratos e 

atos unilaterais – vol III. São Paulo: Atlas, 2017. 
9 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol 3. Contratos e Atos 
Unilaterais. São Paulo: Saraiva, 2017. 11 

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – vol 3 – Contratos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015 9 

Bibliografia complementar   

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVARD, Nelson. Curso de direito civil: 

obrigações. 11 ed. Salvador: jusPodium, 2017. 
3 

MIRANDA, Custodio da Piedade Ubaldino. Comentários ao código civil: dos 
contratos em geral. Vol 5. São Paulo: Saraiva, 2013(e-book) 2 

NERY, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 12 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 2 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: dos contratos e atos unilaterais. 30. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 2 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao 
direito civil, teoria geral de direito civil. 30 ed. V. 01. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 2 

TUTELAS PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS   

Bibliografia Básica   

THEODORO Jr., Humberto. Novo Código de Processo Civil - Anotado, 20ª 

edição. São Paulo: Grupo GEN, 2016. (e-book)  
9 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos 
mediante procedimentos diferentes. 3. ed. v. 3. São Paulo: RT, 2017. 9 

WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord.). Curso avançado de processo civil. v. 2. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 9 

Bibliografia complementar   

ABELHA, Marcelo. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016.  
2 

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: teoria do processo e 

processo de conhecimento. 17 ed. São Paulo, 2017 
2 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processual civil brasileiro.3 ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 2 

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; PINHO, Humberto Dalla Barnardina de. Novo 

Código de Processo Civil – anotado e comparado. 2 ed. São Paulo: Grupo 

GEN, 2016. 
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DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Gen 
Atlas, 2017. 2 

RESPONSABILIDADE CIVIL   

Bibliografia Básica   

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. V. 

7.  31 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
9 

FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: 
responsabilidade civil. v. 3. 4 ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. 15 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLINA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de direito 
civil, v. 3 – Responsabilidade civil. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Bibliografia complementar   

AZEVEDO, Alvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações e responsabilidade 

civil. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
2 

RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. 2 

SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da 
erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 2 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 10 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. 2 

TARTUCE, Flávio. Responsabilidade Civil Objetiva e Risco. Vol. 10. São 
Paulo: Método, 2011. 2 

Direito Penal III   

Bibliografia Básica   

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Especial - Vol. II Revista, 

ampliada e atualizada. 14. ed. Rio de Janeiro: Ímpetos, 2017.  
9 

MACHADO, Costa (org). Código Penal interpretado: artigo por artigo. Burueri: 
Manole, 2017. 9 

NUCCI, Guilherme de Sousa. Curso de Direito Penal - Parte Geral - Vol. III – 
1ªed.:    GEN – Forense, 2016. 9 

Bibliografia complementar   

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Revista, ampliada e atualizada. 
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CARNEIRO JUNIOR, Amilcar Araújo. Código Penal Comentado e suas 
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São Paulo: Saraiva, 2017. 2 
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Janeiro: Forense, 2017 2 

RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA   



 

  

 

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 
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book). 
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DIREITOS POLÍTICOS E ELEITORAL  
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