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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

1. Nome da Mantenedora 

Associação Educacional Souza Graff S/S Ltda. 

2. Base Legal da Mantenedora 

A Associação Educacional Souza Graff S/S Ltda., é pessoa jurídica de direito privado, 

constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, de caráter educacional, 

cultural e de promoção humana, com inscrição no CNPJ sob nº 02.828.271/0001-65, desde 31 

de agosto de 1998.  

A mantenedora localiza-se na Rua Visconde de Itaúna, 2671, Paraíso, São Gonçalo, 

CEP 24431-005/RJ, e possui Contrato Social devidamente registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas de São Gonçalo, cuja última alteração está registrada sob o nº 13227, nº 50, 

Livro 114, em 28/10/2011. 

Vale ressaltar que em  2004  foi  adquirida pelo Grupo Lusófona, o maior grupo de 

ensino de Portugal, com presença forte em todos os PALOP – Países Africanos de Língua 

Portuguesa; liderado pelo Professor Doutor Manuel de Almeida Damásio, alma visionária e 

corajosa que, à semelhança dos seus antepassados, desbrava caminhos nunca dantes 

navegados, mas desta feita, apostando no capital humano, no seu desenvolvimento, na 

responsabilidade social, que poderá construir um futuro próspero. 

A missão do Grupo Lusófona – Brasil consiste em, mais que tudo, conferir as 

ferramentas para que o povo brasileiro continue no percurso rumo à excelência, e com uma 

forte aposta no desenvolvimento, crendo fielmente que só o trabalho, o esforço e a dedicação 

à causa Lusófona, que poderá lograr os objetivos grandiosos. 

O espírito empreendedor do Professor Doutor Manuel de Almeida Damásio, aliado ao 

planejamento e à administração séria e comprometida de Instituições de Ensino Superior, 

fizeram da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, uma referência de ensino, pesquisa e 

extensão.   

Assim a Associação Educacional Souza GraffS/S Ltda. foi integrada ao Grupo 

Lusófona, maior grupo de ensino nos países de Língua Portuguesa, desde 2004, passando a 

usar a marca ou nome fantasia “Grupo Lusófona”, com a logomarca “Grupo Lusófona 

Brasil”. 
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O Grupo Lusófona prossegue, em Portugal, os seus objetivos através da COFAC -

Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Crl., da Escola Superior Ribeiro Sanches, 

S.A., da Real Academia de Portugal SA., da FIDES - Cooperativa de Formação, 

Desenvolvimento e Solidariedade, Crl., e da SESC – Sociedade de Estudos Superiores de 

Contabilidade, S.A. 

A COFAC é hoje a maior Instituição de Ensino Superior em Portugal, sendo os seus 

estabelecimentos de ensino frequentados por cerca de 15 mil alunos, e contando com a 

colaboração de 1000 professores e aproximadamente 300 funcionários. 

A COFAC é a titular dos seguintes Estabelecimentos de Ensino Superior: a) ULHT - 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; b) ULP - Universidade Lusófona do 

Porto; c) ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração; d) ESEAG - Escola 

Superior de Educação Almeida Garrett; e) ISDOM - Institutos Superiores D. Dinis; f) ISPO - 

Instituto Superior Politécnico do Oeste; g) ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira 

Gomes.  

Fora de Portugal, o Grupo integra as seguintes Instituições: a) ISPU - Instituto 

Superior Politécnico Universitário – Maputo e Quelimane –Moçambique; b) Universidade 

Amilcar Cabral - Bissau - Guiné-Bissau; c) Colégio e Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro– 

Rio de Janeiro – Brasil; d) Faculdade Mário Schenberg – São Paulo – Brasil; e) Universidade 

Lusófona de Cabo Verde – Mindelo – Cabo Verde. 

O Grupo Lusófona representa este conjunto de estabelecimentos mais aqueles que, 

dentro e fora de Portugal, partilham dos mesmos princípios e orientações estratégicas, num 

total de 22.000 alunos, distribuídos pelos mais diversos graus de ensino. 

Na Universidade Lusófona, o Serviço de Apoio à Criação de Emprego e Estágios 

(SACEE) está integrado na DRIE — Direção de Relações Internacionais, Estágios Emprego e 

Empreendedorismo. Esta Direção gere toda a estratégia de Relações Internacionais, Emprego, 

Estágios e Empreendedorismo em todas as Instituições do Grupo Lusófona (dentro e fora de 

Portugal). 

 

3.Nome da IES 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ 
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4. Base Legal da IES 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RL foi credenciada junto ao Ministério 

da Educação (MEC), pela Portaria n° 605, de 3/5/2000, publicada no DOU nº 86-E de 

05/5/2000, seção 1, p. 8, e tem sede na cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, 

Região Metropolitana do Grande Rio. Está localizada à Rua Visconde de Itaúna, nº 2671, no 

bairro Paraíso, pertencente ao município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 

24431-005. 

O processo de credenciamento institucional, sob o nº 605, de 3/05/2000, obteve 

resultado favorável junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE), cujo Parecer CES nº 

308/2000 foi publicado no DOU em 11.04.2000. 

Em 05/08/2019 fica aprovada a alteração de denominação e sigla da Faculdade 

Lusófona FAP para Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro– FL-RJ, ratificando o 

compromisso do Grupo Lusófona com o ensino de qualidade e o novo momento do grupo 

Lusófona no Brasil. 

5. Perfil e Missão da IES 

A definição da identidade estratégica institucional é o principal meio para a garantia 

da execução da missão institucional e seu desenvolvimento. Pelas suas diretrizes e princípios 

a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiropossui uma identidade própria com ênfase no ser 

humano, na sociedade, principalmente em São Gonçalo e entorno, e na educação. A 

construção desta identidade vem sendo desenvolvida coletivamente, ao longo de sua 

existência, e dando escuta aos objetivos da mantenedora, assim como, as expectativas da 

comunidade em que a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroestá inserida. 
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6. Breve histórico da IES 

 

A Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, fundada em 3 de maio de 2000, data em que 

obteve o credenciamento mediante Portaria do Ministro da Educação, representa a evolução 

do Colégio Paraíso, que, assumindo sua vocação empreendedora, com responsabilidade social 

e empresarial, assumiu os riscos de proporcionar à comunidade de São Gonçalo a 

oportunidade de construir as competências e habilidades que o dinamismo do mundo do 

trabalho exige.  

A FLRJ se apresenta à comunidade de São Gonçalo como opção de construção de 

oportunidade de desenvolvimento. Seguindo a tradição de seriedade, trabalho e organização 

do Colégio Paraíso, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro assume sua responsabilidade de 

vivenciar os valores de competência profissional, argumentação sólida, respeito a si mesmo e 

ao outro e solidariedade. Sua marca e seu distintivo será a competência no ensino.  

Em maio de 2000, a FLRJ teve autorizados os cursos de administração, turismo e 

sistemas de informação. Em 2005 foram autorizados, os cursos de letras-espanhol e 

pedagogia. Em 2006 foram autorizados os cursos de tecnólogos em logística, gestão 

financeira e gestão de qualidade. E em 2019 obteve sua denominação atual. 
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6.1. Áreas de atuação acadêmica 

A - FJ/RJ atua nas áreas do conhecimento de ciências humanas; ciências sociais 

aplicadas, ciências exatas e da terra, e de linguística, letras e artes, mediante o oferecimento 

de cursos de graduação.  

Paralelamente ao ensino, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro desenvolve 

atividades de pesquisa e extensão nas áreas de conhecimento relacionadas aos cursos 

oferecidos, buscando assegurar ao egresso, competência que o credencie a responder aos 

desafios da modernidade, à constante evolução do conhecimento, com competência técnica, 

espírito investigativo e compromisso com a cidadania. 

A partir do seu credenciamento para a oferta de educação a distância e híbrido a 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiropassará a oferecer cursos nessa modalidade de ensino 

6.2. Objetivos 

6.2.1. Geral 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ tem como objetivo essencial: garantir 

o acesso à educação superior a todas as pessoas, inclusive, àquelas com significativas 

diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, de caráter temporário ou permanente, por meio 

de uma ação e interação dinâmica com os fatores socioambientais.  Consolidando-se como 

instituição de ensino superior, promovendo a formação integral em todas as áreas do saber, 

dedicada à criação, transmissão, crítica e difusão da cultura, ciência e tecnologia, formando 

profissionais que atendam às demandas sociais e empresariais atuais de São Gonçalo 

6.2.2. Específicos 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ como instituição educacional, tem 

por objetivos: 

•Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

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

setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e 

colaborar na sua formação contínua; 
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•Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

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

nacionais, regionais e da comunidade em que se insere; 

•Prestar serviços especializados que atendam às demandas e aos interesses da 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

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

conquistas e benefícios da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica geradas na 

instituição; 

• Prestar assistência ou consultoria técnica, em sua área de atuação, a entidades 

públicas e privadas, por meio de convênios, contratos ou outros instrumentos de natureza 

obrigacional; 

•Manter intercâmbio de informações, de pessoal docente e discente e de experiências, 

com instituições congêneres, nacionais e estrangeiras; 

•Manter corpo docente e técnico-administrativo qualificados, atualizados, motivados e, 

sobretudo, comprometidos com a missão institucional;  

•Organizar centro de informações técnicas para suporte das atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão, bem como para prestação de serviços à comunidade; 

•Empregar a avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria 

realidade institucional, a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior 

relevância social; 

• constituir-se em uma instituição aberta à comunidade, livre e democrática, como 

centro de preservação do saber, da cultura e da história do homem; 

• promover programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de extensão, nas 

modalidades presencial e à distância, abertos à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição. 

•Garantir a autossutentabilidade financeira. 

 

7. Estrutura organizacional  
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Nos últimos anos, a FLRJ transformou-se e cresceu em alguns aspectos. As 

transformações sociais e econômicas bem como o atual cenário da educação tornaram-se 

competitivas e fez com que a instituição adotasse um novo posicionamento mercadológico. 

Foi possível reduzir sua estrutura organizacional implantando um novo modelo de gestão 

corporativa para gerir de forma unificada, participativa e estratégica. Prosseguindo nesse 

caminho, houve uma nova revisão de sua estrutura organizacional, com a finalidade de 

aprimorar a gestão dos processos e de reorganizar-se estrategicamente, resultando em novo 

organograma: 

 

 

 

8. Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

O processo de inclusão educacional conforme o PDI e o PPC possui caráter transversal 

e articula o tripé “ensino, pesquisa e extensão” no desenvolvimento das ações e programas do 
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Curso. Ele é refletido nos processos avaliativos, metodológicos e na organização do trabalho 

pedagógico como um todo, o que justifica a importância de que esse contemple como eixo 

estruturante, o respeito às diferenças e a diversidade humana. Para que isto seja possível, é 

necessário contextualizar a região de São Gonçalo através de seus dados socioeconômicos e 

socioambientais.  

8.1 Dados Populacionais  

A população de São Gonçalo carece de oportunidades de investimento em todos os 

níveis e setores da economia, mas principalmente naqueles que têm o dom de contribuir eficaz 

e decididamente para a elevação do patamar da cidadania. 

 São Gonçalo, a sede da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, integra a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, o Grande Rio. 

 Fonte: http://www.emater.rj.gov.br/saogoncalo.. 

 

A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios tamoios 

que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e franceses. São 

Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu 

desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram 

uma fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII, às margens da 

atual rodovia RJ-104.  

Em 1646, foi alçada à categoria de paróquia, já que, segundo registros da época, a 

localidade-sede ocupava uma área de 52 km², com cerca de seis mil habitantes, sendo 

transformada em freguesia. Visando à facilidade de comunicação, a sede da sesmaria foi 

posteriormente transferida para as margens do rio Imboaçu, onde foi construída uma capela, 

monumento atualmente restaurado.  

http://www.emater.rj.gov.br/saogoncalo


  

17 
 

 

 

No século XVIII, o progresso econômico atingiria proporções maiores e, ao lado das 

fazendas, não eram poucos os engenhos de açúcar e aguardente, da mesma forma que 

prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O comércio desenvolvia-se na 

mesma proporção das atividades agrícolas, e as dezenas de barcos de transporte de gêneros e 

passageiros davam maior movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros portos 

das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro 

Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo é emancipado politicamente e 

desmembrado de Niterói, através do decreto estadual nº 124. Em 1892, o decreto nº 1, de 8 de 

maio, suprime o município de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo breve período de 

sete meses, sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, o 

decreto 1797 concede-lhe novamente foros de cidade, revogada no em 1923, fazendo a cidade 

baixar à categoria de vila. Finalmente, em 1929, a Lei nº 2335, de 27 de dezembro, concede a 

categoria de cidade a todos as sedes do município.  

Conforme IBGE (2019) São Gonçalo no último censo de 2010 possuía População de 

999.728 habitantes com uma densidade demográfica de 4.035,90 hab / km2 e em 2018 

estimou-se que sejam 1.077.687 habitantes, distribuídos em uma área total de 248,4 km² 

(correspondentes a 5% da área da Região Metropolitana do Rio de Janeiro), São Gonçalo 

encontra-se no lado oriental da Baía de Guanabara – chamado também de leste Guanabarino – 

e é atravessado por três grandes vias de acesso: RJ-106 (estrada litorânea – direção Região 

dos Lagos Fluminenses), RJ-104 (indo até Magé em direção as cidades serranas) e BR-101 ( 

Prefeitura de São Gonçalo /RJ,2019).  Nos Últimos anos, o município de São Gonçalo 

apresentou um crescimento populacional maior que a média do Estado do Rio. 

Evolução Populacional de São Gonçalo 

Ano São Gonçalo Rio de Janeiro Brasil 

1991 779.832 12.807.706 146.825.475 

1996 831.467 13.323.919 156.032.944 

2000 891.119 14.391.182 169.799.170 

2007 960.631 15.420.375 183.087291 

2010 999.728 15.989.929 190.732.694  

2020 1.091.737 17.366.189  211.755.692 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996,  

Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e  

Censo Demográfico 2019. 
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Segundo a Prefeitura de São Gonçalo/RJ o município limita-se ao Norte, com Itaboraí 

e a Baía da Guanabara. Ao Sul, com Maricá e Niterói. A Leste, com Itaboraí e Maricá a 

Oeste, com a Baía de Guanabara e Niterói. Seu clima é ameno e seco, variando entre a 

temperatura máxima anual de 33º e a mínima de 12º. Seu ponto culminante é o Alto do Gaia 

com 500m, na serra de Itaitindiba. A Pedra do Guaia fica na latitude 22º 52” 03.31’ Sul e 

longitude 42º 53’ 08.95” Oeste. A cidade de São Gonçalo é dividida por cinco distritos, que 

totalizam uma área de 248km²; são eles: 1º Distrito São Gonçalo (Sede); 2º distrito: Ipiba; 3º 

distrito: Maniolos; 4ºdistrito: Neves e o 5º distrito: Sete Pontes. Com relação ao acesso para 

São Gonçalo este pode e feito saindo da Ponte RioNiterói, pegando a Rod. Niterói-Manilha 

(BR-101) e seguindo as placas que indicam o centro do município de São Gonçalo, que é 

formado por cinco distritos 

 

fonte: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php 

1º Distrito 
(30 bairros) 

2º Distrito  
(20 bairros) 

3º Distrito  
(17 bairros) 

4º Distrito 
(13 bairros) 

5º Distrito 
(10 bairros) 

1. Palmeira 
2. Itaoca 
3. Fazenda dos 
Mineiros 
4. Porto do Rosa 
5. Boaçu 
21. Zé Garoto 
22. Brasilânda 
23. Rosane 
24. Vila Lara 
25. Centro (Rodo de 
S.G.) 
26. Rocha 
27. Lindo Parque 
36. Tribobó 
37. Colubandê 

55. Almerinda 
56. Jardim Nova 
República 
57. Arsenal 
58. Maria Paula 
59. Arrastão 
60. Anaia Pequeno 
61. Joquei 
62. Coelho 
72. Amendoeira 
74. Jardim Amendoeira 
75. Vila Candoza 
76. Anaia Grande 
77. Ipiíba 
78. Engenho do Roçado 
79. Rio do Ouro 

53. Jardim Catarina 
63. Raul Veiga 
64. Vila Três 
65. Laranjal 
66. Santa Luzia 
67. Bom Retiro 
68. Gebara 
69. Vista Alegre 
70. Lagoinha 
71. Miriambi 
73. Tiradentes 
85. Pacheco 
86. Barracão 
87. Guarani 
88. Monjolo 
89. Marambaia 

6. Boa Vista 
7. Porto da Pedra 
8. Porto Novo 
9. Gradim 
10. Porto Velho 
11. Neves 
14. Vila Lage 
15. Porto da Madama 
16. Paraíso 
17. Patronato 
18. Mangueira 
19. Parada 40 
20. Camarão 

12. Venda da Cruz 
13. Convanca 
28. Santa Catarina 
29. Barro Vermelho 
30. Pita 
31. Zumbi 
32. Tenente Jardim 
33. Morro do Castro 
34. EngenhoPequeno 
35. Novo Méxi 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php
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38. Mutondo 
39. Galo Branco 
40. Estrela do Norte 
41. São Miguel 
42. Mutuá 
43. Mutuaguaçu 
44. Mutuapira 
45. Cruzeiro do Sul 
46. Antonina 
47. Nova Cidade 
48. Trindade 
49. LuizCaçador 
50. Recanto das 
Acácias 
51. Itaúna 
52. Salgueiro 
54. Alcântara 

80. Várzea das Moças 
81. Santa Isabel 
82. Eliane 
83. Ieda 
84. Sacramento 

90. Largo da Idéia 
91. Guaxindiba 

 

 

No que se refere ao Índicede desenvolvimento humano, vale ressalta  que o 

desenvolvimento humano “é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, com relação 

às suas capacidades e as oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que 

desejam ter”(Atlas Brasil 2020). 

 Esse desenvolvimento é centrado nas pessoas e na melhoria do seu bem-estar, sendo a 

renda e a riqueza os meios para que as pessoas possam viver do modo que desejam. O 

crescimento econômico não necessariamente se traduz em qualidade de vida, pior que isto, 

muitas vezes, pode aumentar as desigualdades sociais, caso não seja distribuída de forma 

igualitária entre os habitantes do país, estado e/ou municípios. (Atlas Brasil 2020) 

O Brasil possui um IDH de 0,755, o Estado do Rio de Janeiro está classificado como, 

com índice de 0,807.  Já o município de São Gonçalo possui IDH 0,739, considerado médio, o 

que representa um bom potencial de crescimento e desenvolvimento. 

 

 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2020/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/ 

 

 

           São três as dimensões básicas reunidas pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): a 

condição de ter uma vida longa e saudável (saúde); o acesso ao conhecimento (educação) e um padrão 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/
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de vida digno (renda). Sendo a tríade do IDH a educação, saúde e renda percebe-se a necessidade de se 

atentar a estes fatores na busca por uma melhor qualidade de vida das pessoas. 

                       

 

O Município de São Gonçalo (RJ), dentro deste prisma conseguiu uma considerável evolução 

nas últimas três décadas. No entanto, este nível ainda não é o que se espera como padrão de vida de 

uma cidade desenvolvida. Este padrão é medido pela renda municipal per capita, que é a soma da 

renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que moram no município.  

 Assim, a Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, vem contribuindo significativamente para o 

aumento do desenvolvimento local e regional, por meio de políticas educacionais bem estruturadas, 

que ampliam consideravelmente o acesso à educação, centrada no desenvolvimento humano pleno.  

 

Índice de Desenvolvimento Humano -IDHM 

São Gonçalo  0,739 

Rio de Janeiro 0, 807 

Brasil 0,755 
                                            Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

                                                           PNUD 2019. 

 

Há de se ressaltar a necessidade de São Gonçalo buscar índices melhores de 

desenvolvimento humano é neste anseio que a Faculdade Lusófona do Rio de Janeirobusca 

auxiliar no desenvolvimento regional, pois é uma instituição que contribui para o acesso à 

educação de qualidade e acessível.  A IES proporciona acesso educacional por suas diversas 



  

21 
 

 

 

formas de ingressos e bolsas, sejam elas de ordem pública ou privadas, propiciando o 

desenvolvimento educacional da região 

Com relação ao rendimento per capita dos cidadãos gonçalenses é muito baixo em 

comparação com o Estado do Rio de Janeiro. 

Rendimento Domiciliar per capita - 2010 

Até ½ salário-mínimo 52151 

De ½ a 1 salário-mínimo 99828 

De 1 a 2 salários-mínimos 97476 

De 2 a 5 salários-mínimos 48688 

Mais de 5 salários-mínimos 9299 

                                    Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Entre as maiores do país, o município de São Gonçalo é atravessado por três grandes 

vias de acesso, RJ-106, RJ-104 e BR-101.Com relação ao acesso para São Gonçalo, para os 

que vêm da Capital do Estado, este pode ser feito saindo da Ponte Rio-Niterói, pegando a 

Rod. Niterói-Manilha (BR-101) e seguindo as placas que indicam o centro do município de 

São Gonçalo. O município é formado por cinco distritos. 

9. Desenvolvimento Socioeconômico  

O crescimento da economia gonçalense é marcado pela diversidade de fábricas de 

diferentes produtos agrícolas e por muitas empresas de comércio e de prestação de serviços.  

A história nos revela quão intensa já era a economia gonçalense ainda nos tempos de 

fundação do que viria a ser uma grande cidade. 

O pau-brasil foi o primeiro produto explorado, seguido da cana-de-açúcar e do café. 

Na primeira metade do século XX, nosso setor agrícola direcionou seu foco para a 

fruticultura, horticultura e floricultura. Já na segunda metade do mesmo século, São 

Gonçalo ganha destaque na economia regional pelo seu robusto parque industrial. 

Neste período a agricultura e a indústria eram, juntas, as responsáveis pela metade 

da arrecadação de taxas e impostos para a economia do estado do Rio de Janeiro, 

auxiliadas também pela pesca, pecuária e avicultura. 

(Fonte:http://www.saogoncalo.rj.gov.br/economia.php) 

 

 

 A economia do município de São Gonçalo é baseada nos dados abaixo: 

 

Produto Interno Bruto (PIB) - 2014 

Valor adicionado bruto da agropecuária 46.346 mil reais 

Valor adicionado bruto da indústria 2.028.103 mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços (*) 6.830.393 mil reais 

(*) Exclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social. 
Fonte: IBGE,2016 

 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/economia.php
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Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, 2014 

Número de empresas atuantes 12.080 Unidades 

Número de unidades locais 12.619 Unidades 

Pessoal ocupado assalariado 122.697 Pessoas 

Salário médio mensal 2,2 Salários-mínimos 

Salários e outras remunerações 2.540.852 Mil Reais 
 Fonte: Cadastro Central de Empresas, 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 

 

Os principais pontos turísticos da cidade são: Parque Ecológico da Praia das Pedrinhas 

Praia da Luz; Vulcão Maciço do Itaúna; São Gonçalo Shopping; Museu da Imigração - Ilha 

das Flores; Museu de Artes; Fazenda do Colubandê; Estádio do Catarinão; Paróquia de São 

Gonçalo do Amarante; Praça dos Ex-Combatentes, Piscinão de São Gonçalo. 

 

 

                                                         Paróquia São Gonçalo do Amarante 

 

 

          Praia das Pedrinhas                                                                 Teatro Municipal 
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Com relação ao cenário cultural, são promovidos regularmente, no município, feiras 

literárias e circuitos esportivos. Em janeiro de 2020 foi inaugurado o centro de tradições 

nordestinas.  Segundo IBGE, um em cada três moradores de São Gonçalo é nordestino. 

 

https://recordtv.r7.com/balanco-geral-rj/videos/sao-goncalo-rj-ganha-centro-de-tradicoes-nordestinas-18022020 

 

São Gonçalo tem duas datas comemorativas: a primeira é o aniversário da 

emancipação do município, que é comemorado no dia 22 de setembro, quando é realizado o 

desfile cívico no Centro; a segunda é o dia 10 de janeiro, em homenagem ao padroeiro do 

município, São Gonçalo de Amarante, na Igreja Matriz 

 

 
 

fonte: servicos.pmsg.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6903&tipoNoticia=Governo 

 

Na saúde, São Gonçalo, segundo dados do IBGE, possui um total 194 

estabelecimentos de saúde - SUS. 

Estabelecimentos de saúde 

Variável São Gonçalo Rio de Janeiro Brasil 

Federais 2 54 950 
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Estaduais 1 59 1.318 

Municipais 134 2.243 49.753 

Privados 191 4.101 42.049 
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010 

 

Contudo, a morbidade hospital municipal ainda é baixa para os padrões das capitais 

estaduais, mas encontra-se no mesmo patamar das cidades do entorno. 

Morbidade hospitalar 

Variável São Gonçalo Rio de Janeiro Brasil 

Homens 1.280 20.737 242.238 

Mulheres 1.091 19.015 205.78 
Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, 

 DATASUS - 2014. 

 

No cenário educacional, pode-se aduzir que o crescimento populacional e econômico 

da microrregião trouxe a necessidade de melhor qualificar sua população. 

 A tabela abaixo apresenta os principais indicadores da educação básica na cidade de 

São Gonçalo. 

Dados Educacionais da cidade de São Gonçalo, RJ 

Segmento Nº de Docentes Nº de Escolas Nº de Matrículas 

 Pré-escolar              2.580  295 14.261 

 Fundamental 6.265 389 102.390 

 Médio 958 123 26.515 
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 

Censo Educacional 2017. 

 

 Vale destacar ainda, que a instituição de educação básica mais tradicional de São 

Gonçalo e ainda a que recebe mais alunos das cidades do entorno é o Colégio Paraíso, que já 

completou 59 anos de história. Esta escola funciona no mesmo prédio da Faculdade Lusófona 

do Rio do Janeiro. 

Na educação superior, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2015, o Rio 

de Janeiro possui uma equilibrada relação entre população e número de Instituições de Ensino 

Superior- IES, 40% da população do município é atendida por 55% de IES e 60% da 

população do interior é atendida por 45% de IES. A população de São Gonçalo é de 1.044.058 

habitantes e número de IES é de 137 o que resulta em 7.620 habitantes/IES 
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 Os cursos ofertados na IES são: Administração, Sistema da Informação, Turismo, 

Direito, Letras, Pedagogia, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Gestão da Qualidade e 

Tecnólogo em Gestão Financeira. 

 

II. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

1. Nome do Curso 

Bacharelado em Direito 

2. Modalidade  

             Presencial   

3.  Grau  

 3º grau 

4. Nome da Mantida 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro- FLRJ 

5.Endereço de Funcionamento do Curso 

Rua Visconde de Itaúna, nº 2671, Paraíso, São Gonçalo, CEP 24431-005/RJ. 

6. Justificativa para Mantença do Curso  

Com a segunda maior população do Estado do Rio de Janeiro, estimada de 1.091.737 

habitantes, o município de São Gonçalo tem investido na mudança socioeconômica da região 

e, por isso, é hoje uma das principais cidades do estado.  

A proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, da qual distância é apenas 20 

quilômetros, e a ligação com outros municípios do Grande Rio, como Niterói, por exemplo, 

fazem de São Gonçalo um ponto estratégico para negócios. São Gonçalo também é passagem, 

quase obrigatória, para as áreas turísticas do estado, como a Região dos Lagos e parte da 

Região Serrana, o que lhe garante grande circulação de pessoas, bens e serviços.  

Entre as maiores do país, a cidade é atravessada por três grandes vias de acesso, RJ-

106, RJ-104 e BR-101.  

Com o território dividido em cinco distritos, São Gonçalo abrigava grandes fazendas, 

chácaras e sítios. Atualmente, cresce amplamente em todas as direções, e já é considerada um 

grande polo comercial e industrial da Região Metropolitana do Rio, abrigando importantes 

fábricas e empresas e sendo responsável pela produção de diversos produtos agrícolas. 
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Além disso, São Gonçalo integra o Consórcio Intermunicipal do Leste Fluminense 

(Conleste), composto por mais 16 (dezesseis) do municípioLeste Fluminense. O principal 

objetivo do Conleste é traçar estratégias de atuação conjuntas, conquistando, por meio de 

parcerias, atrativos que possam contribuir para o crescimento econômico, cultural e 

sustentável das regiões consorciadas. Discutindo políticas públicas e buscando soluções para 

áreas como mobilidade urbana, habitação, saúde, o consórcio busca desenvolver projetos 

focados nas particularidades e nos potenciais de cada região. Fomentando articulação e a 

integração entre as regiões, o Conleste facilita o planejamento, a gestão de políticas públicas e 

a resolução de problemas comuns aos municípios consorciados. Além disso, através do 

consórcio, a capacidade de diálogo das Prefeituras com os Governos Estadual e Federal é 

ampliada. 

 

Fonte:http://conleste.com.br/sao-goncalo/ 

 

Por tudo isso, São Gonçalo demanda novas atividades profissionais necessárias ao 

provimento de mão de obra especializada para atendimento à indústria naval, de petróleo e 

gás e ao setor de serviços, em especial à frente das organizações que compõem este cenário.  

http://conleste.com.br/sao-goncalo/
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O Curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro– FLRJ visa oferecer ao 

mercado, profissionais que possuam conhecimento, habilidades e atitudes, revelando 

capacidades para enfrentar os desafios a serem encarados pelas organizações daqui para 

frente. 

Importante aduzir, que o curso de Direito é um dos cursos mais tradicionais do nosso 

país, fundamental para compreender as constantes mudanças políticas, sociais, econômicas e 

tecnológicas da sociedade e, de fato, esta é a razão de sua permanente atualidade. O Curso de 

Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeirotem a missão de contribuir para a formação 

de profissionais capacitados para atuar de forma empreendedora, tanto na condição de 

advogados ou servidores públicos, contribuindo com profissionais aptos a atuar num contexto 

jurídico em permanente transformação. 

A formação ofertada ao longo do curso de direito contribui para que este profissional 

detenha o domínio de técnicas e o desenvolvimento de competências, que o permita atuar 

dentro de um contexto globalizado e desafiador, em ritmo acelerado de mudança. 

 O curso de Direito oferecido pela Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro– FLRJ, com 

duração de 5 (cinco) anos, contribui para o desenvolvimento do espírito criativo, inovador e 

ousado.  

Nesse sentido, introduz o curso através de uma grade interdisciplinar, voltada para as 

necessidades acadêmicas profissionais, humanística e mercadológicas. 

 A sociedade contemporânea é marcada por rápidas transformações, pelo fluxo 

ininterrupto de informações e pelo acesso de um maior número de pessoas a elas. Nesse cenário, o 

conhecimento ocupa um papel central revestindo-se de um caráter provisório e até contestável, 

uma vez que mesmo a ciência, que sempre trabalhou com certezas, assume hoje a sua relatividade.  

Nessa nova era, a instituição de ensino superior como simples local de transmissão de 

informações perde a importância, o que significa dizer que precisa encontrar outro sentido para 

seu papel na sociedade contemporânea. Esse papel é o de preparar seus alunos para a construção 

do próprio saber, de forma significativa para si mesmo e para a sociedade na qual estão inseridos, 

levando-os a selecionar as informações necessárias com as quais terão de construir e reconstruir 

seu conhecimento. 

Por essa razão, o curso justifica-se pela necessidade de se formar bacharéis em Direito 

capazes de utilizar as melhores práticas na solução dos conflitos sociais e pacificação social 

criatividade e responsabilidade socioambiental. Ademais, o curso contribuirá com o 
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desenvolvimento social e econômico da região ao formar profissionais capacitados a atuar no 

mercado de trabalho local e mediações, fundamentados na ética e na responsabilidade social. 

Nesse contexto, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeirotem por finalidade atender à 

comunidade de São Gonçalo e regiões vizinhas que carecem de profissionais capacitados na 

área jurídica de um curso de graduação nesta área que atenda às demandas locais em sua 

microrregião. 

 

7. Base Legal  

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito FLRJ foi desenvolvido de acordo com a 

Resolução CNE/CES No. 05, de 17 de dezembro 2018, e a Lei Nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional). 

 

7.1Atos Legais do Curso 

 

8. Número de Vagas Anuais 

200 vagas totais anuais autorizadas, sendo 60 vagas matutinas e 140 vagas noturnas. 

9. Conceito de Curso – CPC 

O Curso de Direito possui CPC: conceito 3 (três) 2012 

10. Conceito Preliminar de Curso – IGC 

O Curso de Direito possui IGC: conceito 2 (dois) em 2013. 

11.Resultados do ENADE  

O Curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro obteve conceito 2 (dois) 

no ENADE 2015. 

12.Processo de Supervisão de Curso 
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O curso de Direito protocolizou no MEC, no segundo semestre de 2020,  um protocolo 

de compromisso, bem como o plano de melhorias, com o prazo máximo de um ano, para 

sanar as fragilidades apontadas na visita in loco do Órgão fiscalizador ( MEC), em 2015, 

como também descreveu as  medidas para sanar o desempenho  insuficientes apresentadas do 

ENADE.  

13. Turnos de funcionamento do Curso 

Períodos Matutino e Noturno. 

 

14.Carga horária total do curso (em horas e em horas/aula) 

O curso observa a Resolução CNE/CES nº 02, de 18.06.2007, que determina a carga 

horária mínima para o Curso de Direito de 3.700 horas, bem como a resolução nº 05 de 

18.12.2018, que instituiu as diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Direito. 

Como se observa essas normas regulamentares foram aplicadas na íntegra na matriz 

curricular do curso. Sendo assim, a carga horária disponibilizadas em dez semestres pela IES, 

está em consonância com as normas regulamentadoras, sendo distribuída da seguinte forma: 

Carga Horária Total Curso % 3,700 

Carga Horária Presencial 38,11 1,410 

Carga Horária Ead 40.00 1,480 

Carga Horária Extensão 1,89 70 

Carga Horária Atividades Complementares 20.00 740 

Total Após 100.00 3,700 

15. Tempos mínimo e máximo para integralização 

 O tempo de integralização do curso é de, no mínimo, 10 semestres e, no máximo, de 

16 semestres. 

16. Regime de Matrícula  

 Seriado Semestral 

17. Informações Acadêmica  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro disponibiliza as informações acadêmicas de 

acordo com a portaria normativa nº 40 de 12/12/2007, alterada pela portaria normativa MEC 

nº 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010 
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18.Identificação do Coordenador do Curso 

Professor Mestre Rosana Maria de Moraes e Silva Antunes. 

 

19. Perfil do Coordenador 

A Coordenadora do curso está enquadrada sob o regime de tempo integral (TI), possui 

seguinte formação e titulação: 

● Graduação em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira no ano de 2000; 

● Especialista de Direito Civil e Processual Civil pela escola da magistratura do 

Trabalho EMATRA/RJ;  

● Mestrado em Direito pela Universidade Federal Fluminense UFF no ano de 

2017; 

● Doutoranda em Direito pela Universidade Federal Fluminense; 

● Membro de Grupo de Pesquisa e Extensão Democracia, Cidadania e Estado de 

Direito, da Universidade Federal Fluminense; 

● Professora daFaculdade Lusófona do Rio de Janeirodesde 2018; 

● Autora de livros jurídicos da empresa SAGAH solução educacional integrada.  

20. Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos 

integrantes do Núcleo Docente Estruturante -NDE 

O NDE do Curso de Direito é composto por 5 (cinco) docentes, todos os membros 

possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são 

contratados em regime de trabalho de tempo parcial. 

Outrossim, a permanência e alteração dos membros do NDE serão verificadas 

anualmente, no início de cada semestre letivo, com base no corpo docente alocado ao curso e 

na legislação vigente. Os membros serão incentivados e estimulados pela Faculdade Lusófona 

do Rio do Janeiro, por meio de ações de capacitação didático-pedagógica e de cunho 

financeiro, a permanecerem no NDE para manter a qualidade do curso e o bom 

relacionamento entre o corpo social e os dirigentes da instituição. 

21. Tempo Médio de Permanência do Corpo docente no Curso 

O corpo docente do curso de Direito está de acordo com o art. 66 da lei nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996. É composto por vinte e cinco docentes, os quais, incluindo o 
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coordenador, alcançam, em média, aproximadamente 4,1 (quatro anos e um mês) de exercício 

no curso.  

Do total de docentes, 90% são mestres e doutores. 85% são professores nos Regimes 

de Trabalho Tempo Integral e Tempo Parcial. Além disso, 95% possuem experiência no 

magistério superior de mais de 3 anos. 

22.Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira 

O Curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira.  

 

23. Informações relacionadas ao quantitativo do corpo discente  

Quanto à matrícula e permanência dos discentes do curso na IES, no período de 2014 a 

2017.1: 

 

Ano Ingressantes Matriculados Concluintes Estrangeiros 

2014.1 54 259 19 0 

2014.2 113 325 12 0 

2015.1 66 326 10 0 

2015.2 54 332 10 0 

2016.1 110 393 10 0 

2016.2 89 427 18 0 

2017.1 75 426 0 0 
 

 

Quanto à matrícula de discentes do curso em estágio supervisionado e realização de     

trabalho de conclusão de curso: 

Ano Estágio Supervisionado Trabalho de Conclusão de Curso 

2014.1 44 28 

2014.2 43 28 

2015.1 49 25 

2015.2 64 21 

2016.1 70 33 

2016.2 58 42 

2017.1 41 41 
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Quanto à participação de discentes do curso em projetos de pesquisa e projetos de 

extensão: 

 

Ano Projetos de Pesquisa Projetos de Extensão 

2014.1 0 0 

2014.2 0 0 

2015.1 0 0 

2015.2 0 0 

2016.1 0 0 

2016.2 0 0 

2017.1 1 1 
  

 

 

 

Quanto à oferta de bolsas: 

 

 Bolsas 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 

FIES 0 0 0 0 0 0 0 

PROUNI 50% - 
Ingressante 

0 19 0 0 0 0 0 

PROUNI 100% - 
Ingressante 

0 7 0 0 0 0 0 

PROUNI 50% - 
Cursando 

39 48* 66 55 47 41 35 

PROUNI 100% - 
Cursando 

29 29* 32 29 27 28 27 

100% FACULDADE 
LUSÓFONA DO RIO 
DO JANEIRO 

6 10 4 11 10 8 9 

Convênios 47 56 38 40 99 104 84 

Reembolsável 0 0 0 0 0 0 0 

Monitoria 0 0 0 0 0 0 0 

Iniciação Científica 0 0 0 0 0 0 0 

                      
*Não estão inseridos os alunos ingressantes. 
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24.Relação de convênios do curso com outras Instituições  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiropossui convênios e parcerias com várias 

instituições, quais sejam:  

Agentes Integradores de Estágio  

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola  

IEL – Instituto Euvaldo Lodi Rio de Janeiro  

MUDES - Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social 

Prefeituras Municipais 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

Instituições Públicas 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SG 

Ministério Público do Trabalho da 1ª. Região – MPT 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro- DPGE 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ 

Empresas Privadas 

E-talent Editora e Gestão de Pessoas Ltda. – EPP 

 

Outras IES 

Puc-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
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ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

ULP - Universidade Lusófona do Porto 

ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração 

ESEAG - Escola Superior de Educação Almeida Garrett 

ISDOM - Institutos Superiores D. Dinis 

ISPO - Instituto Superior Politécnico do Oeste 

ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes; 

ISPU - Instituto Superior Politécnico Universitário – Maputo e Quelimane – 

Moçambique 

Universidade Amilcar Cabral - Bissau - Guiné-Bissau 

Faculdade Mário Schenberg – São Paulo – Brasil 

Universidade Lusófona de Cabo Verde – Mindelo – Cabo Verde 

III. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1. Contexto Educacional  

O Curso de Direito da Faculdade  Lusófona do Rio de Janeiro,  ministrado no 

município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, foi concebido com base na Resolução 

CNE/CES nº 2 de 18 de junho de 2007, e  a resolução nº 5 de 18 de dezembro de 2018, que 

Instituem  as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, bem como 

a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).  

 

1.1. Relevância Social do Curso na cidade de São Gonçalo e adjacências 

O curso de direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeirooferece condições 

objetivas de oferta porque está contextualizado geograficamente em uma região da área 

metropolitana do Rio de Janeiro, o município de São Gonçalo, com a segunda maior 

população do Estado do Rio de Janeiro, com índices socioeconômicos muito baixos e os 

índices de violência, inclusive contra autoridades, muitos altos.  

Segundo o Atlas da violência: retratos dos municípios brasileiros (IPEA, 2019) o 

Município de São Gonçalo apresenta 444 homicídios registrados e 47, 58 homicídios ocultos, 

perfazendo uma taxa estimada de homicídio de 49,4 %. Isso faz com que o Município entre 

para o rol dos mais violentos do Estado do Rio de Janeiro. O município de São Gonçalo ocupa 
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a 16ª posição de homicídios no Estado Rio do Janeiro segundo o Atlas da Violência (2019), 

considerado a sua população    

Pelo mapa do IBGE a incidência de pobreza em São Gonçalo é uma das maiores do 

Estado (quase 40%), enquanto na vizinha Niterói tem apenas 12% desse índice. 

 Com pouca infraestrutura para atender a população, São Gonçalo tem altos 

indicadores de graves diferenças sociais, com alto índice de violência, baixo padrão de 

proteção social e uma região na qual os trabalhadores recebem um salário bem abaixo dos 

trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, com a exploração do trabalho percebida em baixos 

índices salariais e baixa sindicalização. 

No campo das relações do trabalho, a proximidade do complexo do COMPERJ 

desenhou recentemente outro perfil ao município de São Gonçalo, que se encontra no seu 

entorno, de instalação de pequenas indústrias e de revigoramento das existentes, que se 

concentram na atividade marítima, de estaleiros e de metalurgia. 

Não se pode deixar de considerar aqui, a complexidade das relações sociais oriundas 

da realidade socioeconômica de São Gonçalo. Integrante da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, com uma acelerada modernização dos diversos segmentos da economia em virtude de 

se localizar no entorno do COMPERJ, São Gonçalo integra o projeto com o Centro de 

Integração de São Gonçalo, que realizará a qualificação de cerca de 30 mil profissionais dos 

11 municípios situados na área de influência do empreendimento, a base logística também 

será em São Gonçalo com o duto de fornecimento de petróleo. Além disso, São Gonçalo é 

privilegiado por se situar nas margens da baía da Guanabara, o que favorece as atividades da 

indústria naval. 

Em meio a esta natureza circundante a política do curso espelha a missão institucional 

que persegue um curso de graduação em Direito vocacionado para dar respostas eficientes aos 

problemas locais e regionais, e que requeiram bacharéis aptos na aplicação das ferramentas 

das ciências sociais aplicadas para ampliar o acesso à justiça na região. 

A oferta do curso está estruturada a partir de um ensino diversificado, com disciplinas 

do eixo fundamental que possibilitem ao aluno construir gradativamente uma concepção 

crítica da realidade para favorecer uma formação que não seja exclusivamente técnica, como a 

que se identifica ainda o advogado como operador do direito; e as disciplinas do eixo 

profissional utilizando uma metodologia a partir de casos concretos, extraídos da realidade, 
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que possibilite ao futuro profissional estar apto a enfrentar as dificuldades do meio 

profissional; nas disciplinas práticas usando de uma metodologia, pela apresentação de 

problemas e formulação de hipóteses, estas comprovadas ou refutadas a partir da pesquisa 

com material preponderantemente bibliográfico, estimulando as pesquisas de campo e 

aplicadas, sobre os quais se deita a leitura analítica, crítica e problematizadora.  

Esta é a formação que o curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, 

proporciona ao educando, com a concepção de um curso com vocação contextualizada para 

potencializar a transformação da realidade social, política, institucional e geográfica de São 

Gonçalo e Região. 

Levando-se em consideração os dados socioeconômicos já apresentados, é importante 

ressaltar que a formação superior ainda é um indicador significativo na melhoria dos 

processos nas mais diversas áreas, portanto, a IES vê um campo aberto para novos 

empreendimentos na área educacional, oferecendo novas oportunidades e ampliando os 

horizontes na capacitação profissional das pessoas que moram em São Gonçalo e nos 

municípios vizinhos proporcionando uma verdadeira integração regional.  

Do ponto de vista da integração, entende-se que ao traçar uma diretriz estratégica com 

o intuito de promover a capacitação da população gonçalense, busca-se a elevação do perfil 

educacional e o nível de qualificação. Esta prática integra-se ao objetivo dos setores da 

educação, trabalho, ciência e tecnologia que promovem e asseguram a inserção do Estado do 

Rio de Janeiro e do país na sociedade do conhecimento. 

Tendo em vista, as características da região de São Gonçalo e suas possibilidades de 

crescimento econômico, a Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, vem manter o curso de 

Direito, com vistas à colaboração na formação de profissionais qualificados e integrados à 

realidade nacional; oferecendo um ensino que conduza à cidadania e ao comprometimento 

com os desafios da sociedade contemporânea. 

Um esforço será articulado para intensificar e compatibilizar a qualidade, o 

crescimento e a inovação, abordando uma visão sistêmica, considerando a interdependência 

das partes e o entendimento de que o Projeto Político Pedagógico é parte de um sistema mais 

abrangente. 

Desta forma, o curso de graduação em Direito da Lusófona do Rio de Janeiro, se 

apresenta com perfil e objetivos adequados ao atendimento das necessidades sociais 



  

37 
 

 

 

demandadas, preenchendo as necessidades mais imediatas tanto do mercado como dos jovens 

em formação. Possuindo excelência nos processos de ensino aprendizagem; uma marca forte e 

valores, como tradição, seriedade e qualidade, percebidos pelos alunos que procuram maior 

empregabilidade no mercado de trabalho. 

 O curso de Direito do foi concebido e organizado objetivando servir como um 

instrumento imprescindível para a adequada ordenação, interpretação, crítica e 

aperfeiçoamento da sociedade e do Estado contemporâneos, especialmente em tempo de 

extraordinários avanços científicos e tecnológicos, de ampliação das garantias e dos direitos 

do homem e de profundas transformações sociais. 

 Ao ingressar no curso de Direito da Lusófona do Rio de Janeiro,  o aluno tem a 

possibilidade de receber um ensino que lhe sirva de instrumento capaz de contribuir 

positivamente para uma efetiva melhoria das condições de vida da maioria da população, 

tendo em vista que o aluno aspira ser um agente de transformação social qualquer que seja a 

escolha profissional futura (advogado, promotor de justiça, defensor público, magistrado, 

professor, delegado de polícia, dentre outros). 

 O Direito é importante no processo de efetiva democratização do acesso à Justiça e do 

processo decisório, pois os profissionais de Direito operam com as leis feitas pelo Poder 

Legislativo e administradas pelo Executivo. O terceiro poder ou função na tripartição clássica, 

o Judiciário, bem como duas funções essenciais à Justiça: Advocacia e Ministério Público são 

formadas nos bancos escolares das escolas de Direito. Dessa forma, deve-se reforçar a 

relevância social das profissões do direito, em virtude das mudanças impostas pelo mundo 

globalizado e da importância do seu papel na sociedade em que atua, como ressaltado, para 

construção de uma sociedade justa e democrática. 

 O curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeirobusca atuar na condição 

de agente parceiro do processo de transformação da sociedade com base nos valores do 

Direito da Solidariedade Social. O eixo principal do curso pauta-se pelo compromisso com a 

educação como processo de descoberta, apropriação, incremento e renovação de valores, 

conjugada com a capacitação profissional, formação cultural, desenvolvimento da consciência 
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crítico-reflexiva, complementada pelo entendimento de uma faculdade comprometida com os 

direitos humanos e a ética no meio em que está situada. 

 Assim, além das disciplinas que integram a grade curricular, todo um clima ético, de 

vivência solidária e de valorização da cidadania e da pessoa humana deverá impulsionar a 

vida acadêmica. 

 Induvidoso, portanto, nesse cenário em permanente mutação, que o ensino jurídico 

não pode mais se ater ao modelo tradicional, ou seja, tão somente ao fornecimento ou 

transmissão de informações. Faz-se mister, ao contrário, que se processe de forma 

eminentemente analítica, crítica e criativa, de modo a propiciar ao futuro operador do direito o 

desenvolvimento do raciocínio crítico e, consequentemente, a aquisição da capacidade de 

interpretar e valorar os fenômenos jurídicos, políticos e sociais emergentes da sociedade em 

frequente evolução. Daí a preocupação da IES com o ensino centrado na preparação de um 

bacharel com sólida formação humanística, ética e técnico-jurídica. Habilitado, por isso 

mesmo, a enfrentar com êxito o desafio do imediato exercício profissional do direito, em suas 

diversas formas, observadas as exigências peculiares a cada uma delas. 

2. Políticas Institucionais no âmbito do curso 

2.1. Política de Ensino 

A política de ensino do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Lusófona do 

Rio de Janeiro- é norteada pelos princípios pedagógicos do PDI da IES, que preconiza que o 

ensino de graduação se fundamenta na integração do ensino com a iniciação científica e a 

extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional.  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeirodentro de seus objetivos de formação 

incentiva a transformação sócio-política da sociedade com o aperfeiçoamento cultural através 

do conhecimento técnico-científico, o incentivo às reflexões para o desenvolvimento do 

pensamento crítico entrando, em consonância com uma formação mais generalista e 

humanista. 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro adota como referencial pedagógico a prática 

da “educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 
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Dentro desta política, o NDE do curso de Bacharelado em Direito da Faculdade 

Lusófona do Rio do Janeiro, realiza a atualização semestral de seu PPC procurando adequar-

se para a solução de conflitos sociais. O processo de avaliação também é um tema importante 

nas discussões do grupo na medida em que favorece o acompanhamento da aprendizagem dos 

alunos, consequentemente, permitindo a reflexão sobre o trabalho docente e a formação 

oferecida o que implica uma ação que necessariamente deve ser planejada, considerando as 

reais possibilidades de aprendizagem dos alunos e buscando problematizar a prática 

profissional, a realidade social a fim de proporcionar o avanço das reflexões.  

O corpo docente do bacharelado em Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro 

está envolvido com o curso, sendo que vários dos docentes contribuem na elaboração deste 

projeto. Todo final e início de semestre há uma reunião pedagógica envolvendo todo corpo 

docente do curso, onde os professores pensam e repensam a sua contribuição nesta graduação.  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro tem como parte de seus valores, a formação 

de cidadãos éticos, críticos, atuantes em seus entornos social, cultural e político, de forma 

autônoma e responsável. 

Nesse contexto, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro estabelece como sua política 

de ensino para os cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia: 

I. Atualizar, dinamizar e flexibilizar as estruturas curriculares dos cursos; 

II. Criar estratégias de aprendizagem, acionando novos conhecimentos significativos 

aos futuros profissionais; 

III. Capacitar os docentes para o papel mais ativo de facilitadores e orientadores da 

aprendizagem, transformando-os em educadores; 

IV. Incentivar os docentes na busca da qualificação profissional através da formação 

continuada; 

V. Oferecer aos professores cursos de inovações didáticas, implementando novas 

formas de ensinar e educar; 

VI. Incentivar os docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 

superando a fragmentação da informação, oportunizando um ensino integrado e a 

proximidade da teoria e prática; 

VII. Impulsionar o incentivo aos projetos de extensão; 
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VIII. Desenvolver programas de pós-graduação lato sensu, relacionando-os com os 

cursos de graduação ofertados; 

IX. Adaptar os projetos pedagógicos às legislações vigentes e ao mercado de trabalho; 

X. Incorporar as novas tecnologias à educação, como recurso no desenvolvimento das 

aprendizagens; 

XI. Criar formas de relação interinstitucional seja através de redes virtuais e/ou ensino 

a distância; 

XII. Estabelecer parcerias nacionais e internacionais para a formação crítico-social, 

através de intercâmbios de professores e alunos; 

XIII. Ampliar a base de conhecimento da sociedade, principalmente de São Gonçalo e 

entorno, para que seja transformadora da realidade, ao mesmo tempo em que preserva a 

cultura e os valores sociais pré-existentes; 

XIV. Implementar programas de monitorias e nivelamentos, de forma a dar apoio 

pedagógico aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas; 

XV. Promover reuniões de colegiados para analisar, avaliar, informar e ajustar os 

procedimentos pedagógicos de acordo com as necessidades educacionais, psicológicas e 

culturais dos alunos; 

XVI. Reformular critérios avaliativos, oportunizando avaliação diagnóstica e 

formativa;  

XVII. Orientar as Atividades Complementares através de critérios específicos. 

 

A Lusófona do Rio de Janeiro FLRJassume juntamente com o curso de Direito, a 

finalidade de contribuir para formação do cidadão e profissional competente, reflexivo e ético, 

capaz de promover transformações na sua prática cotidiana e, desta forma, alcançar as 

políticas institucionais estabelecidas no PDI. 

 

2.2. Políticas de Pós-graduação 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroreconhecendo o importante papel social que a 

educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade e 

sendo este um componente importante na formação profissional, propõe uma política de pós-
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graduação que resulte em um ensino adequado e de acordo com as normas estipuladas pela 

legislação vigente e órgãos federais responsáveis. 

As atividades de pós-graduação desenvolvem-se como outro eixo dentro do qual a 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroafirma-se em qualidade do ensino e compromisso 

científico, observados os seguintes balizamentos: 

a) consolidação da pós-graduação lato sensu como instrumento de formação pós 

universitária e de qualificação de recursos humanos para a formação de quadros 

especializados, seja para a docência, seja para a gestão de empreendimentos econômicos, 

científicos e culturais; 

b) implantação progressiva da pós-graduação stricto sensu, principalmente alicerçada 

em convênios com instituições internacionais, como instrumento de viabilização de atividades 

de pesquisa fundamental e aplicada, na medida em que essas atividades se tornarem possíveis 

(dado o desenvolvimento dos recursos disponíveis), e exequíveis (enquanto demanda concreta 

decorrente das relações interinstitucionais estabelecidas entre a Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiroe o seu meio circundante); 

c) articulação entre a expansão das atividades de ensino e pesquisa pós-graduadas e a 

implantação de programas de iniciação científica e de monitoria para os alunos dos cursos de 

graduação; 

d) criação e manutenção de núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas, com 

infraestrutura própria e recursos adequados para sustentação de projetos de pesquisas. 

É projeto da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroa expansão da oferta de 

oportunidades de formação de pós-graduação, especialmente nos níveis de aperfeiçoamento e 

de especialização a partir da criação e consolidação de novos grupos e núcleos de estudos, de 

ensino e de pesquisa inter multidisciplinar, com orientação para a formação de quadro de 

docentes de ensino superior. 

As atividades de pós-graduação devem ser tratadas de forma essencialmente 

pragmática e caracterizadora de uma identidade própria para a Faculdade Lusófona do Rio do 

Janeiro. Assim, tanto as atividades de ensino quanto às de estudos e pesquisas devem estar 

diretamente associadas a um público definido e aos seus objetivos imediatos de formação, 

adaptação, atualização e aperfeiçoamento, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de 

vista de incorporação, no seu trabalho, de novas tecnologias. 
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A Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, reconhecendo o importante papel social que 

a educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade, 

possui uma política de pós-graduação que resulta em um ensino pós-graduado de alto padrão 

e de acordo com as normas estipuladas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES e do Conselho Nacional de Educação e sua Câmara de Ensino 

Superior. 

Esta política de pós-graduação é consubstanciada em ações que possibilitem alcançar 

metas de qualidade na iniciação científica, na capacitação de corpo docente e na qualificação 

dos cursos, em áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional, 

prioritários para a própria instituição, na área dos cursos que oferece. 

Focada nessas premissas norteadoras, são princípios básicos da política de ensino de 

pós-graduação da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro: 

I. Participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação de 

recursos humanos qualificados; 

II. Promover o ensino de pós-graduação em padrões internacionais de qualidade e de 

acordo com as normas estipuladas pela CAPES/MEC/CNE; 

III. Consolidar a pós-graduação integrando-a a graduação; 

IV. Incentivar a pesquisa acadêmica, com vistas à formação de uma massa crítica e 

capacitada profissionalmente; 

V. Desenvolver pesquisas em áreas consideradas prioritárias pela Instituição, em 

consonância com os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e dos cursos de pós-

graduação; 

Vl. Formar grupos permanentes de excelência em pesquisa científica e tecnológica. 

A política de pós-graduação é implementada por órgão normativo, de planejamento e 

executivo da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. 

O regulamento completo da Pós-graduação se encontra descrito no Anexo I deste PPC. 

2.3. Políticas de iniciação científica 

A iniciação científica é um processo educativo fundamental para a criação e a cultura 

de investigação no curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, contribuindo 

para a melhoria da qualidade do ensino e da extensão. Com base no exposto, a iniciação 

científica busca promover ações para o envolvimento e articulação entre docentes e discentes, 
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entendendo que o Direito é um campo de saber que está inserido na área das ciências sociais e 

aplicadas.  

A Iniciação Científica é um programa que visa atender alunos do curso de graduação, 

colocando-os em contato com grupos/linhas de pesquisa. Busca, também, proporcionar ao 

aluno, orientado por professores especialmente designados, a aprendizagem de técnicas e 

métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 

criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa. 

Visando implementar uma política de iniciação científica a Lusófona do Rio de 

Janeiro define como princípios básicos: 

I. Reafirmar a pesquisa como processo acadêmico definido e efetivado em função das 

exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 

com a sociedade, o que implica relações multidisciplinares, interdisciplinares ou 

transdisciplinares e interprofissionais; 

II. Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional, 

principalmente de São Gonçalo e entorno, e às demandas da sociedade; 

III. Valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a forma de consórcios, 

redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional e internacional; 

IV. Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; 

V. Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as 

produções intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, anais, 

monografias e livros; 

VI. Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates 

de temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes. 

De acordo com o art. 32 do seu Regimento Geral, a Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiroincentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, principalmente através: da 

concessão de auxílio para a execução de projetos científicos; bolsas especiais; formação de 

pessoal pós-graduado; promoção de congressos e seminários; intercâmbio com outras 

instituições; divulgação dos resultados das pesquisas e outros meios ao seu alcance. 
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O financiamento das atividades de pesquisa inclui recursos próprios da Instituição ou 

de terceiros, captados junto a organizações da região públicas e privadas. 

A política de pesquisa da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroobjetiva consolidar a 

cultura de pesquisa na instituição. O principal e inovador mecanismo de operacionalização 

instituído pela Instituição para o incentivo e apoio à formação de Trabalho de Conclusão de 

Curso que estimula o processo de iniciação científica colaborativo entre docentes e discentes, 

através da valorização da interdisciplinaridade, do incentivo à criação e apresentação de 

trabalhos científicos em congressos e eventos relevantes, à publicação em revistas científicas 

indexadas, à integração do trinômio ensino – pesquisa – extensão e a avaliação das pesquisas 

através de indicadores de qualidade e relevância científica e social. 

Através das Coordenadorias de Cursos a Faculdade Lusófona do Rio de Janeirobusca, 

por meio de Trabalho de Conclusão de Curso, soluções inovadoras para os problemas 

enfrentados pela sociedade, principalmente de São Gonçalo e entorno, através de ações de 

busca, descoberta e experimentação científica. 

O curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeirorealiza o 

Seminário de Iniciação Científica, promovido pela IES, como um programa institucional 

anual, com a apresentação de trabalhos pelos alunos de todos os cursos de graduação da 

Instituição. Serão desenvolvidas pesquisas relacionadas à área das ciências sociais e aplicadas 

com a supervisão de um Professor Orientador Pedagógico, responsável pela orientação e 

elaboração da pesquisa, visando sempre o incentivo a publicações referentes aos artigos 

produzidos. 

2.4. Políticas de Extensão 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeirodesenvolve atividades de extensão visando 

promover a sua articulação com a sociedade, principalmente de São Gonçalo e entorno, 

transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e 

pesquisa; e captando as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos conhecimentos, melhorando assim, a qualidade de vida e de atuação da comunidade. 

A extensão é entendida como um processo educativo, cultural e científico, que articula 

o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre a 

instituição de ensino e a sociedade. As atividades de extensão se caracterizam pela 
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viabilização prática e compartilhamento com a comunidade do conhecimento sistematizado 

pelo saber humano e daquele produzido na Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. 

Assim, como instituição de ensino superior comprometida com o desenvolvimento da 

região, a partir de ações educativas, tem como princípios desenvolver a extensão acadêmica, 

comunitária, ambiental, artística e cultural e esportivas da seguinte forma: 

I. Extensão Acadêmica: organizada por projetos de estudos e disseminação de 

conhecimento, vinculado aos cursos que ministra, visando o estímulo à produção acadêmica. 

II. Extensão Comunitária: organizada por meio de projetos de atuação comunitária, 

visando compreender e se aproximar da realidade em que está inserida para melhor 

desempenhar seu papel educativo. 

III. Extensão Ambiental, Artística, Cultural e Desportiva: promoção de atividades com 

vistas à defesa do meio ambiente, produção artística, culturais e de projetos que visam à 

preservação e exploração de acervos e do patrimônio cultural material e imaterial. 

IV. Extensão focada na pacificação social, com ampliaçãodas atividadesda Câmara de 

Mediação e conciliação do NPJ da FLRJ.  

Para a consecução de tais atividades, promovendo a articulação entre o ensino, a 

iniciação científica e a extensão, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroem conjunto com 

sua mantenedora, também, realiza palestras e workshops destinados ao seu público interno e 

extensivo à sociedade, principalmente de São Gonçalo e entorno, cria e disponibiliza cursos 

presenciais ou à distância, de acordo com a demanda do seu entorno, estimula a publicação 

pelos docentes e discentes de artigos, dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso, em 

revistas da mantenedora ou em periódicos. 

O financiamento das atividades de extensão inclui recursos próprios da Instituição ou 

de terceiros, captados junto a organizações da região públicas e privadas. 

As extensões no curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Lusófona do Rio do 

Janeiro, abrangem: 

a) a realização do Júri Simulado, organizado por Acadêmicos dos últimos 2 anos 

do curso de Direito. A simulação é aberta às pessoas da comunidade que poderá contar com a 

participação de um representante da Magistratura estadual. Também podem participar do Júri 

Simulado, como espectadores, os demais Acadêmicos de outros períodos do curso de Direito, 

bem como das outras graduações da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. Trata-se de casos 
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concretos já julgados, onde os Acadêmicos externam aos espectadores da comunidade todo o 

procedimento que envolve um Tribunal do Júri. 

b) a realização da Semana Jurídica (Palestras), que tratam de debates entre os 

Acadêmicos do curso, onde são colocados os seus posicionamentos referentes a temas 

hodiernos, com a participação de convidados externos à Instituição. 

A política de extensão é implementada por órgão normativo, de planejamento e 

executivo da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, conforme regulamento disciplinado no 

Anexo I deste PPC. 

2.5. Políticas de Educação no modelo à distância 

2.5.1 A convergência dos modelos de ensino presencial e a distância  

Refletir sobre o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiroé pensá-lo no contexto da sociedade e nas relações com o país. Nos dias atuais de crise 

e busca de superação, é importante inovar, repensar, fazer rupturas, estabelecer novos 

paradigmas, criar uma formulação dos vínculos entre educação e sociedade para orientar o 

trabalho teórico/prático e as decisões políticas institucionais. É necessário que a Instituição, 

permanentemente, busque desafios para a própria superação. 

Os alunos hoje circulam livremente no mundo virtual por um repositório de conteúdo 

que eles mesmos ajudam a construir, como; websites, blogs, redes sociais, Wikipédia, etc. 

Essas possibilidades potencializam o acesso ao conhecimento. É esse contexto que inspira a 

proposta de educação a distância da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. 

Tentando aclarar os segredos do processo humano de aprendizado, o educador Edgar 

Dale propôs o Cone do Aprendizado. É um gráfico que mostra que quanto mais atitudes ativas 

tivermos em relação a um conhecimento, seja ele novo ou não, mais facilmente ele será 

absorvido pela mente. 
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Fonte: http://revistapontocom.org.br/materias/o-cone-da-aprendizagem 

Segundo o estudo de outro professor, Edgar Dale, (1969) por meio de pesquisas, dizia 

que depois de duas semanas, o cérebro humano lembra 10% do que leu; 20% do que ouviu; 

30% do que viu; 50% do que viu e ouviu; 70% do que disse em uma conversa/debate; e 90% 

do que vivenciou a partir de sua prática. O estudo ficou conhecido pelo nome ``The cone 

oflearning." 

Nesse contexto, a Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, vem aplicando formas mais 

efetivas do processo de ensino e aprendizagem, percebendo ao longo de sua experiência, que   

é possível constatar que cada aluno possui um ritmo individual de aprendizagem.  

Assim, no modelo presencial tradicional, onde o professor tem como principal 

objetivo a oferta de conteúdo e os alunos são agentes passivos, um mesmo ritmo de ensino é 

imposto para todos, desrespeitando as individualidades inerentes ao processo de 

aprendizagem. O modelo educacional presencial, na maioria das vezes, fixa o tempo que cada 

aluno tem para aprender. O tempo para a aprendizagem é extremamente rígido, mas o tanto 

que cada aluno aprende é muito flexível, isso pode ocasionar um ensino de uma forma que os 

alunos não aprendem, assim, o modelo presencial tradicional não é o mais eficiente quando se 

trata de aprendizagem. 



  

48 
 

 

 

Nesse compasso, a educação a distância (EAD) vem passando por profundas 

mudanças, estando o seu significado contextualizado na construção dos saberes e 

conhecimentos, assumindo um papel de destaque na sociedade digital, onde a comunicação e 

a informação são essenciais e sem fronteiras. 

A EAD promove uma política de inclusão social que proporciona a grupos 

historicamente excluídos as condições de acesso ao ensino superior, criando uma perspectiva 

de direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos, onde a democratização do direito ao 

saber é consolidada. 

Esta modalidade de ensino também propicia que os muros das instituições escolares 

sejam extrapolados e que o ensino e a aprendizagem, mediados por recursos didáticos 

sistematicamente organizados em ambientes virtuais de aprendizagem, promovam a 

construção e a reconstrução do conhecimento em qualquer tempo e lugar. 

Considerando a nossa extensão territorial, a EAD promove o encurtamento das 

distâncias e se destaca no panorama atual da educação que busca a expansão do ensino 

superior para todo o Brasil e, especificamente para a Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, e 

para toda a África. 

Como instituição que cresce e se desenvolve na medida em que a sociedade da 

Informação se modifica e se reinventa, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiroamplia a sua 

atuação através do Programa de Educação a Distância, criado e regido pelo Conselho Superior 

de Ensino Pesquisa e Extensão desta instituição e por uma Instituição parceira especializada 

em Educação à Distância. 

Dessa forma a sua política de EAD consiste na utilização efetiva das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s) em toda a organização didático-pedagógica e curricular, 

seja para oferta de disciplinas em EAD dentro do limite de até 40% da carga horária permitido 

para o Ensino Superior ou para os cursos totalmente a distância. 

A utilização das TIC’s se concretiza por meio de um ambiente virtual de 

aprendizagem que tem como benefício principal facilitar o acesso ao conhecimento e 

possibilitar a interação entre professor e aluno e entre os próprios alunos por meio de canais 

como fóruns, bate-papo em tempo real (chat), videoconferências, entre outros. 
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A interação possibilitada pelo ambiente virtual de aprendizagem será complementada 

através do apoio presencial em polos devidamente estruturados, destinados a um atendimento 

personalizado ao aluno 

Para o desenvolvimento dos projetos educacionais em EAD, a Faculdade Lusófona do 

Rio de Janeiro conta com uma instituição parceira que tem uma equipe multidisciplinar 

composta por profissionais da área de educação, com especialização em EAD, docentes 

especializados em diversas áreas do conhecimento, profissionais das áreas de tecnologia da 

informação e comunicação. 

Para suporte e apoio aos profissionais são desenvolvidas ações de acompanhamento e 

orientação técnica e didático-pedagógica que colaborem na capacitação e desenvolvimento no 

que se refere ao Programa de EAD, e na utilização das tecnologias de informação e 

comunicação nas disciplinas presenciais como apoio pedagógico. 

Dessa forma, nas disciplinas do curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio do 

Janeiro, na modalidade a distância, utiliza como estratégias aulas interativas em ambiente 

virtual de aprendizagem, atividades de autodesenvolvimento, atividades colaborativas, 

verificação de aprendizagem, comunicação via meios virtuais de relacionamentos que 

promovam a efetiva participação dos alunos com seus grupos e seus tutores. Além disso, há 

atividades de autoestudo supervisionadas pelo tutor presencial. 

A ampliação do Programa de EAD, na grade curricular do curso de Direito, dentro do 

que é permitido pela legislação vigente, qual seja, 40% ( quarenta por cento ), da grade 

curricular, como evidenciado na nova matriz curricular,  é medida que se impõe para 

avançarmos nas práticas transformadoras de ensino e aprendizagem, bem como  no que se 

refere a abertura de novos cursos de Pós-Graduação e Extensão e de novos polos de apoio 

presencial, como investimentos em infraestrutura, em tecnologias voltadas para a educação e 

em capital intelectual com a capacitação do corpo docente, contratação de tutores  

especializado e pessoal técnico-administrativo capacitado. 

 

2.5.2 Ensino Híbrido  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro está ciente de que uma Instituição de Ensino 

Superior deve ser um espaço permanente de inovação, na qual o ensino – incluindo a 

atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), o perfil do profissional, as matrizes 
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curriculares, as competências e habilidades, os conteúdos (conceituais, procedimentais e 

atitudinais), as disciplinas (unidades curriculares) e eixos temáticos, as metodologias de 

ensino, as atividades de aprendizagem, o processo de avaliação –  a pesquisa e a extensão 

encontrem espaços para discussões e, consequentemente, revisão de paradigmas, mudança de 

modelos mentais e de hábitos e culturas. 

Nesse cenário se faz necessário observar as mudanças de comportamento social para 

adequar à nova realidade. O ensino digital é uma mudança na aplicação prática do ensino e 

aproveitamento da aprendizagem. 

 Na aplicação do ensino digital, a oferta do conteúdo se dá em um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). Isso permite que o aluno acesse o conteúdo, disponibilizado em vários 

formatos (videoaulas, telas interativas, desafios de aprendizagem, textos, entre outros), em 

qualquer hora, em qualquer lugar. Essa flexibilidade faz com que um aluno que tenha maior 

dificuldade na assimilação de um determinado conceito dedique a ele mais horas de estudo, 

enquanto um aluno que tenha mais facilidade pode se dedicar menos. A oferta de conteúdo 

em um AVA permite que o aluno estabeleça seu próprio ritmo de aprendizagem. Ferramentas 

modernas permitem a interação síncrona ou assíncrona entre os colegas e entre alunos, 

professores e tutores. 

No formato adotado pela IES, qual seja, o formato híbrido, os momentos presenciais 

não devem ser utilizados para a oferta de conteúdo. Oferta de conteúdo deve acontecer em 

qualquer hora, em qualquer lugar, respeitando o ritmo de cada aluno. Assim, a IES 

desenvolve soluções de aprendizagem que criam articulações entre professores, alunos e 

conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc.  

A Instituição tem buscado novas linguagens e novos meios para se comunicar com os 

alunos que hoje são “navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso 

de diversos meios de comunicação e interagem por meio das redes sociais.  
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Modelo de ensino híbrido. Fonte: https://www.professorideal 

Sendo assim, a oferta de educação híbrida da Instituição atinge os objetivos propostos 

para os cursos presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a sua capacidade de ensino 

e aprendizagem com uma proposta pedagógica inovadora, ao fazer uso de fóruns de discussão 

e de outras ferramentas de comunicação hoje existentes e tão bem recebidas pelos alunos. 

Segundo dados do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior (2020), 99,1% das instituições privadas migraram para o ensino remoto - nas 

públicas, o porcentual é de 41,8%. 

A IES adota práticas de estudos com metodologias e atividades de aprendizagem que 

provocam em seus alunos o desenvolvimento da aprendizagem, estimulando a autonomia 

intelectual e a articulação entre teoria e prática.A inovação tecnológica e metodológica 

também é fundamental em seu modelo, utilizando a Plataforma BlackBoard, onde são 

fornecidas soluções de aprendizagem, através de fluxos de trabalho intuitivos e integrações 

simplificadas, além de promover a inclusão e a acessibilidade. A plataforma conta ainda com 

um dos maiores acervos digitais.  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro também utiliza ferramentas da Microsoft, por 

meio de convênio firmado para oferecer maior diversidade de ferramentas (Microsoft Teams, 

Microsoft Forms e outras). 
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2.5.3 Utilizando as Metodologias Ativas e a Educação à Distância para Inverter a Sala de 

Aula 

 A sala de aula invertida prevê que tudo que diz respeito à oferta de conteúdo aconteça 

online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação desse conteúdo, por 

meio de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa (ou 

seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a resolução de 

exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na escola e a aula acontece em casa). 

Daí o termo sala de aula invertida (ou flippedclassroom). 

O ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e aprendizagem 

adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do conhecimento 

(metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais padronizados e 

componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição de cada um destes 

componentes determina a eficácia do modelo, considerando aprendizagem e satisfação dos 

discentes. 

A IES já tem tecnologia de ponta, metodologias altamente eficientes e conteúdo digital 

de alta qualidade o que confere à nossa IES background para a ofertas de um processo de 

aprendizagem realizado por meio de um ensino colaborativo e significativo mediado por 

professores-tutores e por meio das TICs.  

 

2.5.4 Material Didático Institucional 
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 O material didático para a oferta de cursos da IES é pensado e elaborado por equipe de 

professores conteudistas da empresa contratada e especializada em suas áreas de formação. O 

corpo docente e o NDE do curso são responsáveis pelo levantamento, atualização e validação 

do conteúdo a ser contratado, incluindo a bibliografia indicada. 

Desta forma, a Lusófona do Rio de Janeiro FLRJ, está atenta a qualidade necessária 

para a elaboração do material didático, uma vez que o material que será disponibilizado aos 

estudantes foi confeccionado por profissionais da área do curso e especialistas em educação a 

distância, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico Institucional, 

devidamente demandados e validados pelos NDE dos cursos e os docentes das disciplinas, 

sempre atentos às DCNs. 

A empresa SAGAH, soluções de ensino, foi contratada como fornecedora de conteúdo 

digital. Foi celebrado o contrato de Prestação de Serviços, devidamente documentado. E os 

professores do IES enriquecem o conteúdo com textos, vídeos, chats, fóruns, exercícios de 

fixação e avaliativos, para aprofundamento do tema a ser estudado. Os professores do curso 

passam por capacitação e atualização constante por meio de plantões disponibilizados pela 

empresa contratada.  

O material didático da empresa contratada é apresentado no formato de Unidade de 

Aprendizagem (UA), que é composta por objetivos de aprendizagem que permitem ao aluno 

desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. As unidades foram 

elaboradas tendo como ponto de partida uma atividade de desafio que estimula o aluno ao 

estudo dos materiais didáticos que compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação. 

  Assim, são itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem: 

⮚Apresentação:  contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de 

aprendizagem, em termos de conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de 

aprendizagem servem como norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a 

unidade. Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de 

tais objetivos: 

a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 
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b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

c) permite que o professor e os alunos distingam as variedades ou classes de 

comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de 

aprendizado tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 

conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 

⮚Desafio de Aprendizagem: desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de 

atividades que abordam conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. 

O objetivo do desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar 

o aluno para que ele se sinta motivado a realizá-la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma 

situação real e formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma 

análise para se resolver uma questão específica. 

Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, um 

relatório etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a realização da atividade e 

que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no ambiente 

virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio: 

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada 

b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como 

resultado do desafio; e 

c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno e 

que sirva de orientação para a correção da atividade. 

⮚Infográfico: É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os 

conteúdos disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e 

ilustrações para que possam transmitir visualmente uma informação. 



  

55 
 

 

 

⮚Conteúdo do livro:cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do 

livro selecionado Esses trechos serão produzidos em flipbooke disponibilizados aos alunos 

por intermédio de um link que o direciona para o material. 

⮚Dica do professor: a dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema 

principal da unidade de aprendizagem. A dica do professor tem por objetivo apresentar o 

conteúdo em um formato dinâmico, complementando os demais objetos de aprendizagem. 

 ⮚Exercícios de fixação: são questões objetivas que abordam os pontos principais do 

conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias 

trabalhadas na unidade de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada 

unidade de aprendizagem. Cada exercício é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a 

resposta correta é assinalada. Todas as opções de respostas possuem feedback. 

⮚Na Prática: é a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar 

a teoria na prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de 

aprendizagem é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o 

desenvolvimento das competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da 

vida profissional. 

 ⮚Saiba mais: permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos 

abordados na unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros 

materiais que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos 

conteúdos. 

  ⮚Material impresso: a plataforma possibilita a impressão de todo o material 

disponibilizado virtualmente, com configuração adequada, caso seja da necessidade particular 

do discente. 

Destacamos a equipe de profissionais da empresa contratada Sagah, que é formada por 

profissionais de diferentes áreas com competência e experiência na área de ensino em EaD, 

sendo responsável pela produção e desenvolvimento de cursos e disciplinas a distância. 
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A SAGAH é uma solução educacional integrada, tem vasta experiência de 

aprendizagem completa para as Instituições de Ensino Superior: conteúdo, tecnologia e 

serviços. Sua missão é transformar o ensino e a aprendizagem a partir da autonomia do 

indivíduo. Baseada na metodologia de aprendizagem ativa, desenvolve conteúdos que inserem 

o aluno em situações do seu cotidiano como profissional. 

 

 

3. Objetivos do Curso de Direito 

Os objetivos do curso de direito foram concebidos e implementados buscando uma 

coerência com o perfil profissional do egresso, com a estrutura curricular proposta, com o 

contexto educacional atual, com características locais e regionais e, sobretudo, com práticas 

inovadoras do campo do direito. 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro tem como objetivo  oferecer um curso capaz 

de formar um Bacharel em direito,  com senso crítico, com sólida formação geral, 

humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 

capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 

além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura 

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

autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao 

desenvolvimento da cidadania.  

Tem como objetivo ainda, formar cidadãos éticos e competentes, capazes de intervir 

para a evolução da sociedade contribuindo assim para o desenvolvimento sociocultural e 
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econômico da região, preparando profissionais capazes de atender às demandas do mercado 

de trabalho local e regional e ainda contribuir para com o desenvolvimento sustentável de sua 

região, atuando como agente de transformação, apresentando ideias e empreendendo ações 

capazes de assumir uma postura crítica diante dos fenômenos jurídicos e sociais, bem como 

contribuir para a construção de uma nova práxis jurídica orientada pela ética e pelo 

compromisso com o acesso à justiça e a promoção da paz social. 

3.1. Objetivos Específicos 

O curso de graduação em Direito da Faculdade Lusófona RJ possibilitará uma 

formação profissional que revele competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que 

capacitando o graduando a: 

• Interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, 

observando a experiência estrangeira é comparada, quando couber, articulando o 

conhecimento teórico com a resolução de problemas; 

• Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida 

utilização das normas técnico-jurídica; 

•  Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão; 

• Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar 

conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito; 

• Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação 

jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito; 

• Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos; 

• Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade 

de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 

do Direito; 
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• Atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos; 

•  Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas; 

•  Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural; 

•  Compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica; 

•  Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

do Direito; 

•  Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito 

ou de caráter interdisciplinar; e 

• Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais 

sobre direitos humanos. 

3.2. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 

 O perfil do egresso foi elaborado com fundamento nas orientações consubstanciadas 

no PDI e no PPI, bem como nas DCN do curso de Direito e nas recomendações da OAB. 

Dessa forma, o currículo do curso de Direito, composto por componentes curriculares que 

envolvem conteúdos de formação geral e de formação específica na área jurídica, trabalhos 

integradores, atividades simuladas e reais realizadas no estágio supervisionado, atividades 

complementares, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso possibilita no seu 

conjunto a formação do egresso como o perfil desejado e o cumprimento dos objetivos 

propostos para o curso. 

A competência para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

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

desenvolvida durante todo o curso. A cada disciplina de conteúdo conceitual e nas atividades 

práticas simuladas e reais os alunos serão levados à leitura de textos e artigos e à elaboração 

de resumos e pareceres dentro das normas técnico-jurídicas. 
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A habilidade de interpretação e aplicação do Direito será fomentada na construção do 

conhecimento a partir das disciplinas do Eixo de Formação Fundamental e vão se 

consolidando nas disciplinas do Eixo de Formação Específica e do Eixo de Formação Prática. 

Em português Jurídico os alunos trabalham a leitura, análise, interpretação e produção 

de textos utilizando como pano de fundo os temas de conhecimentos gerais previstos no 

ENADE. Esta habilidade e competência tão fundamental na área do Direito será exercitado 

durante todo o curso nas atividades propostas pelas diversas disciplinas 

Nas atividades previstas das disciplinas é incentivada a pesquisa e a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

Nos trabalhos propostos fomenta-se a correta utilização de raciocínio jurídico, da 

argumentação, da persuasão e de reflexão crítica sempre sustentada na Ciência do Direito e na 

utilização adequada da terminologia jurídica. 

A atuação dos docentes, em cada atividade, pautada na crítica-reflexiva, busca 

contextualizar os alunos na compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das 

transformações sociais com consciência dos problemas de seu tempo e de seu espaço. 

Compete ao NDE e aos professores supervisores de avaliação a elaboração de questões dos 

diferentes temas de estudo que instiguem a compreensão e o inter-relacionamento dos fundamentos 

filosóficos e teóricos do Direito com sua aplicação prática. 

3.3. O Alinhamento do Objetivo com o Perfil do Egresso 

Pautados na estrutura curricular, os objetivos do curso foram criados para formarem 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento local, com a demanda regional e pautados 

nos valores éticos e na responsabilidade social. Espera-se que os egressos do curso de Direito 

possam desenvolver habilidades e competências práticas e conhecimentos específicos na área 

jurídica, que demonstram o alinhamento entre: objetivos, estrutura curricular e o perfil do 

egresso desejado. 



  

60 
 

 

 

4.Perfil Profissional do Egresso 

 O perfil profissional do egresso do curso de Direito  concebido em consonância com a 

Resolução CNE/CES nº 05 de 17/12/2018, publicação do DOU de 18/12/2018, seção 1, 

página 122, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito, e estabeleceu as competências a serem desenvolvidas pelo aluno cuidando de 

contextualizá-las às necessidades locais e regionais em que o curso se insere. 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro mantém um Programa de Acompanhamento 

dos Egressos, com o objetivo de ter uma linha permanente de estudos e análises sobre os 

egressos, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação 

da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho. 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com uma base de dados, com 

informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento 

contínuo entre a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro e seus egressos; e mecanismos para 

avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de 

trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com mecanismos para 

conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para 

saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação 

profissional recebida. Serão aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso 

realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades 

encontradas na profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação. 

Além disso, é coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada para 

revisar o plano e os programas. 

O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida será 

fundamental para o aprimoramento da Instituição. Os dados obtidos serão analisados pelos 

Colegiados de Curso, que deverão revisar o plano e programas do curso de forma a obter uma 

melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho. 

Em seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso serão 

encaminhados à Comissão Própria de Avaliação e ao Conselho Superior de Ensino Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), a quem compete adotar as medidas necessárias para correção de 

eventuais distorções identificadas. 
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No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos, 

a oferecerá cursos de pós-graduação lato sensu, visando à educação continuada para os 

egressos de seus cursos de graduação. 

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro 

promoverá diversas ações no sentido de promover a atualização e aperfeiçoamento de seus 

egressos. Nesse sentido, serão realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse 

dos egressos. Além disso, serão realizados cursos de curta duração, todos elaborados de 

acordo com os interesses profissionais dos egressos. 

Nesse sentido, a construção dos objetivos do curso de direito leva em consideração as 

capacidades, competências e habilidades estabelecidas para o futuro profissional, tendo por 

base a legislação vigente e as exigências do mercado de trabalho na área de judiciais e 

extrajudiciais. 

O perfil profissional desejado do formando do Curso de Direito da Faculdade 

Lusófona do Rio de Janeiro comporta uma formação geral, de base humanista, para as 

carreiras públicas e privadas, revelando-se condizente com a realidade deste Estado e em 

harmonia com o programa de qualidade de ensino que a instituição se compromete a manter 

com a Educação Superior. 

Assim, quanto às competências, pretende-se assegurar ao profissional capacidade de 

análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valoração dos fenômenos 

jurídico-sociais; capacidade para equacionar problemas e buscar soluções em harmonia com 

as exigências sociais; visão atualizada do mundo e, em particular, consciência dos problemas 

nacionais. 

Aliado a isso, o desenvolvimento de uma postura reflexiva e visão crítica que fomente 

a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão aprendizagem autônoma e dinâmica, 

além da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania, nos termos das 

Diretrizes Curriculares do curso de Direito. 

Para que o profissional assuma tal perfil, o curso de direito ministrado pela Faculdade 

Lusófona do Rio de Janeiro desenvolve seu processo formativo com foco, dentre outras, nas 

seguintes habilidades: ler, compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; interpretar e aplicar o 

Direito; pesquisar e utilizar a legislação, a jurisprudência, a doutrina e outras fontes do 
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Direito; adequar à atuação técnico-jurídica nas diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciárias, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos. 

Vale ressaltar que os tempos atuais impõem aos operadores jurídicos um 

comprometimento com os interesses sociais, exigindo representação judicial, na solução do 

litígio, como prevenção, estando preparados para prevenir conflitos, reduzir custos, ganhar 

tempo e satisfazer administrativamente os interesses das pessoas e organizações interessadas. 

Ainda, de acordo com essas competências e habilidades, o bacharel em Direito, a ser 

formado pelo curso compreenderá a necessidade de preparar-se para assimilação de 

conhecimentos mais aprofundados em outras etapas de formação (aperfeiçoamento, 

atualização e pós-graduação), bem como atuar em atividades nas diversas áreas dos serviços 

públicos municipais, estaduais e federais e privados. 

5.Estrutura Curricular  

Como já demonstrado, a estrutura curricular do curso de Direito da Faculdade 

Lusófona do Rio de Janeiro orientou pela Resolução CNE/CES nº 5 de dezembro de 2018, 

quanto aos conteúdos curriculares promotores da formação fundamental, profissional, bem 

como eixo de formação prática no âmbito da formação jurídica. 

A integralização do curso está de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2 de 18 de 

julho de 2007, bem como a resolução que dispõe sobre carga horária e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação bacharelado. 

Nesse sentido, o curso em 10 períodos semestrais se desenvolve a partir da ideia de 

construção do conhecimento, estabelecendo um currículo diferenciado, resultado da prática 

realizada e mediada pelas ações dos docentes (ação efetiva docente) e discentes (trabalho 

discente efetivo -TDE, mediante atividades dentro e fora da sala de aula, intra e extramuros. 

A matriz curricular contempla componentes curriculares: disciplinas, atividades 

complementares, estágios supervisionados, projetos específicos, interdisciplinares e atividades 

de prática profissional e laboratorial são operacionalizados por meio de aulas expositivas, 

dialogadas, atividades teóricas e práticas, aprendizagem mediada por tecnologia, estudos 

dirigidos, individuais e em grupo, desenvolvidos a partir da ação direta e indireta de docentes, 

tendo em vista a formação pessoal, profissional e cidadã dos discentes. 

A carga horária do curso de Direito se reporta a um conjunto de atividades de 

aprendizagem (intramurais e extramurais), tendo a conotação de tempo de aprendizagem 
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discente em diferentes cenários, possibilitando diversificação e flexibilização, computando 

como ‘tarefa tempo’ as atividades oferecidas no ‘tempo aula’, realizadas no ‘tempo-aluno’. 

O trabalho discente efetivo - TDE compreende e organiza a integralização das 

disciplinas previstas para o curso, o estágio supervisionado e as atividades complementares. A 

interdisciplinaridade será desenvolvida através do projeto integrador, reunindo os saberes 

relativos aos componentes curriculares de cada semestre obedecendo a regulamentação 

específica, detalhando sua cronologia e abrangência ao longo do curso. 

Os componentes curriculares do curso contemplam articulação, entre teoria e prática, 

flexibilização e interdisciplinaridade, estando coerentes com as necessidades e demandas 

atuais do mercado de trabalho, visando à formação do profissional do século XXI. As 

experiências serão vivenciadas pelos alunos em contexto fora e dentro do ambiente acadêmico 

tornando o conhecimento flexível e aberto para adaptação. 

Na operacionalização do currículo do curso busca-se desenvolver competências que 

são: saber agir e reagir com pertinência; saber combinar os recursos e mobilizá-los em um 

contexto; saber transportar; saber aprender e aprender a aprender; saber se engajar, 

contribuindo para que os egressos possam selecionar criticar, comparar e elaborar novos 

conceitos, contribuindo para renovação e criação de conhecimentos significativos e relevantes 

para sua atuação profissional, engajamento social e cidadão. 

A coerência dos conteúdos curriculares com o perfil delineado para o egresso está 

calcada em competências, habilidades e atitudes relacionadas à compreensão da dinâmica do 

curso em questão.  

Outro aspecto importante é o incentivo que a Faculdade Lusófona  do Rio de Janeiro 

oferece aos professores para desenvolverem-se além das competências técnicas específicas, 

ampliando sua conscientização em relação ao processo de inclusão social das pessoas 

portadoras de necessidades especiais, inclusive na reflexão sobre o uso da Língua Brasileira 

de Sinais, utilizadas pelos surdos, inseridos em sala de aula comum. 

 Destaca-se também que o currículo do curso está em consonância com o Decreto 

nº5.626/2005, incluindo a disciplina Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como componente 

curricular optativo. 

O atendimento à Resolução CNE/CP nº 1/2004, que estabelece os estudos sobre 

educação das relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e indígena são contemplados 



  

64 
 

 

 

diretamente nas disciplinas Introdução às Ciências Sociais, Antropologia e História do 

Direito. Entretanto, essa temática abrange um caráter transversal, estando implícito nas 

discussões e reflexões, por meio das atividades complementares, projetos integradores, de 

iniciação científica, de extensão, seminários, palestras, entre outras. 

Da mesma forma, o currículo do curso atende às exigências do Decreto nº 4.281/2002 

que regulamenta a Lei nº 9.795/1999, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental.  

A organização curricular contempla especificamente as disciplinas de 

Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional, Direito Ambiental e Agrário e 

Responsabilidade Social e Ambiental. 

Outrossim, estes temas relacionados à Educação Ambiental e Sustentabilidade também 

são trabalhados de forma transversal, possibilitando aos alunos a integração interdisciplinar, 

via eventos com foco na respectiva temática, promovendo um diálogo entre a comunidade 

local e os representantes dos setores público e privados, sobre a questão ambiental global, 

nacional e regional. 

Vale ressaltar que os critérios norteadores para definição do perfil do egresso tomaram 

como base a necessidade de formação voltada para a visão humanística, científica e social, de 

maneira que integram os conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores na 

formação do futuro profissional.  

O currículo atende ainda a Resolução CNE/CP nº 1/2012 que estabelece diretrizes 

nacionais para a temática Direitos Humanos, contemplando na disciplina Direitos Humanos, 

da Criança, Adolescente e Idoso, solução pacífica de conflitos, além dessa matéria ser 

trabalhada de forma transversal e interdisciplinar em eventos, discussões e abordagens 

diversas realizadas no decorrer do curso. 

 

Carga horaria total do Curso 

 

1º Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Raciocínio Logico  60    60 x   

Adaptação Pedagógica   60   60 x   

Fundamentos do Direito  60   60 x   
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Português Instrumental 60    60 x   

Introdução a Ciências Humanas  60   60 x   

Projeto Integrador I    20 20   x 

Carga Horária Semestral 120 180 0 20 320    

 

2º 
Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Português Jurídico 30 30   60 x   

Economia   60   60 x   

Antropologia e História do Direito  60   60 x   

Filosofia do Direito  30 60   60 x   

CiênciaPolítica e Teoria Geral do 
Direito 

 60   60 
x   

Projeto Integrador II    20 20   x 

Carga Horária Semestral 0 270 0 20 320    

 

3º Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Teoria Geral do Processo 60    60  x  

Direito Civil I (Parte Geral) 60    60  x  
Direito Penal I (Teoria do Crime) 60    60  x  

Direito Constitucional I 60    60  x  

Sociologia do Direito  40 20  60 x   

Projeto Integrador III    20 20   x 

Carga Horária Semestral 240 40 20 20 320    

 

4º 
Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Direito Penal II (Teoria da Pena) 60    60  x  
Direito Constitucional II 60    60  x  
Direito Humanos, da Criança, do 
Adolescente e Idoso 

 60   60 
 x  

Direito Processual Civil I (Processo de 
Conhecimento) 

60    60 
 x  

Direito Civil II (Obrigações e Resp. Civil) 60    60  x  
Projeto Integrador IV    20 20   x 

Carga Horária Semestral 240 60 0 20 320    
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5º 
Semestre 

Componente Curricular 

Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total 
FUND PROF 

PR
AT 

Direito Civil III (Contratos) 60    60  x  
Psicologia Forense   30   30 x   

Direito Processual Civil II (Recursos e 
Processos nos Tribunais) 

60    60 
 x  

Responsabilidade Socioambiental   40 20  60  x  
Metodologia e Pesquisa Científica  30   30 x   

Direito Penal III (Crimes em Espécie) 60    60  x  
Projeto Integrador V    20 20   x 

Carga Horária Semestral 180 100 20 20 320    

 

6º Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Direito Processual Penal I 60    60  x  
Direito Processual Civil III (Execução) 60    60  x  
Direito Penal IV (Parte Especial) 60    60  x  
Direito Civil IV (Família) 60    60  x  
Direito do Trabalho 60    60  x  
Projeto Integrador VI    20 20   x 

Carga Horária Semestral 300 0 0 20 320    

 

7º 
Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Direito do Trabalho II 60    60  x  
Direito Processual Penal II 60    60  x  
Direito Processual Civil IV (Tutela de 

Urgência e Legislação Extravagante 
60    60 

 x  
Direito Civil V (Direitos Reais) 60    60  x  
Direito Internacional Público e Privado   60   60  x  
Prática Jurídica I (Civil)    125 125  x x 

Projeto Integrador VII    20 20   x 

Carga Horária Semestral 240 60 0 145 445    

 

8º Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Direito Empresarial I  60   60  x  
Direito Financeiro e Tributário  60   60  x  
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Direito Civil VI (Sucessões) 60    60  x  
Direito Processual do Trabalho  60   50  x  
Prática Jurídica II (Família)    125 125   x 

Projeto Integrador VIII    20 20   x 

Carga Horária Semestral 60 180 0 145 385    

 

9º 
Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Direito Administrativo I 60    60  x  
Direito Empresarial II  60   60  x  
Metodologia da Pesquisa Jurídica(TCCI)  50  10 60   x 

Direito Civil VII (Resolução Alternativa de 
Disputas) 

 50 10  60 
 x  

Direito Tributário II  60   60    

Prática Jurídica III (Trabalho)    125 125  x x 

Projeto Integrador IX    20 20   x 

Carga Horária Semestral 60 220 10 155 445    

 

 

10º 
Semestre 

Componente Curricular 
Carga Horária 

Pres Ead Ext AC Total FUND PROF PRAT 

Direito Empresarial III  60   60  x  
Deontologia  60   60 x   
Trabalho de conclusão de Curso (Projeto)  30  30 60   x 

Prática Jurídica IV (Penal)    125 125   x 

Optativa  60   60  x  
Direito Administrativo II  60   60  x  
Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Regional  

 60   60 
 x  

Projeto Integrador X    20 20   x 

Carga Horária Semestral 0 330 0 175 505    

 

 

Carga Horária Total Curso  % 3.880 

Carga Horária Presencial  35,00 1.358 

Carga Horária Ead  40,00 1.552 

Carga Horária Extensão 10,00 388 
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Carga Horária Atividades Complementares  15,00 582 

Total  Após 100,00 3.880 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE DISCIPLINA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Disciplinas Teoria Prática Total 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 60h 0 60h 

Direito do Consumidor 60h 0 60h 

Direito Autoral e da Tecnologia 60h 0 60h 

Direito Ambiental e Agrário 60h 0 60h 

Direito Previdenciário e da Seguridade Social 60h 0 60h 

 

5.1. Flexibilidade 

As diretrizes pedagógicas adotadas para o curso de Direito conduzem à flexibilização 

dos componentes curriculares, ou seja, o projeto pedagógico busca contemplar as inovações 

que possibilitem essa flexibilidade, sob a égide do regime seriado, adotado pela Faculdade 

Lusófona do Rio de Janeiro, o que permite a oferta, em cada período letivo, de um bloco fixo 

de disciplinas e outro flexível, com disciplinas ofertadas para a escolha do aluno, sob a forma 

de disciplinas optativas.  

O currículo do curso de Direito está de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, 

fixadas pelo Ministério da Educação, que permite essa flexibilidade. 

Outra forma de flexibilização são as Atividades Complementares, as quais se 

apresentam como integrantes de espaço curricular propício ao desenvolvimento e atendimento 

das individualidades do educando. 

Para melhor aproveitamento dessas estratégias, articula-se, no processo de formação 

do discente, maior comunicação e permeabilidade entre diferentes áreas disciplinares, 

buscando eixos comuns, conteúdos e questões que permitam a formação ampla dos 

graduandos. 

Neste sentido, as disciplinas Raciocínio Lógico, Fundamentos do Direito, Introdução 

às Ciências Sociais, Adaptação Pedagógica e Português Instrumental promovem este Eixo 

Universal de integração e flexibilidade de forma transversal com todos os cursos. 
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Com a progressão na matriz curricular, o discente vai adquirindo maturidade 

acadêmica, o que permite a concessão de uma margem de liberdade que venha agregar valores 

subjetivos em sua formação. Neste sentido, ao chegar no 9º e 10 º períodos, o discente poderá 

através das disciplinas optativas ofertadas, escolher as que proporcionam ênfases na sua 

formação. 

A flexibilidade também pode ser mensurada pela capacidade de construção e 

utilização de diferentes referenciais e modelos pedagógicos no curso, particularmente os 

referentes aos trabalhos coletivos. 

5.2. Interdisciplinaridade 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro entende ser de fundamental importância à 

aplicação do conceito da interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem, já que o 

termo significa uma relação de reciprocidade, de maturidade, que pressupõe uma atitude 

diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento, ou seja, corresponde à 

substituição de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do ser humano. 

Além disso, é importante que os estudantes percebam como os conteúdos escolhidos 

para o curso se combinam e se relacionam, caracterizando uma aprendizagem que prevê o 

desenvolvimento de múltiplos raciocínios e interpretações sobre um mesmo objeto de estudo. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade se caracteriza pela 

intensidade das trocas entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas do 

curso, no interior do projeto pedagógico da instituição de ensino superior. 

Assim, este projeto pedagógico de curso propõe as seguintes ações para efetivação da 

interdisciplinaridade: a) Construção, em equipe interdisciplinar, de conteúdo para atividades 

integradoras e de auto estudo; b) Organização de espaços de discussão docente para 

estabelecer o inter-relacionamento entre as diversas disciplinas que compõem o currículo 

deste curso é discutir a elaboração dos seus planos de ensino e aprendizagem; c) Implantação 

do programa de Eixos de Integração Temática para fixação de conteúdos e atividades 

integradoras e de auto estudo; d) Integração teoria e prática por meio de programas como: 

iniciação científica, monitoria, estágio supervisionado e atividades complementares. Destas 

atividades, apenas o estágio supervisionado deve ser presencial e sob supervisão dos 

tutores/orientadores presenciais do curso. 



  

70 
 

 

 

Destacamos também, a interdisciplinaridade como o processo de desdobramento do 

conhecimento a ser adquirido, dando ênfase aos campos de saber necessários à formação do 

indivíduo. Contudo é fundamental que tanto a intradisciplinaridade, como a 

interdisciplinaridade sejam integradas, para não haver um excessivo perigo de 

compartimentalizar e distanciarmos os saberes. 

E dentro deste contexto, a transversalidade apresenta-se como um caminho possível de 

integração e interação do conhecimento, sendo um modo de reflexão-ação, capaz de 

desconstruir e reconstruir a relação entre os diversos saberes, ou seja, atribuindo um novo 

significado. Portanto, a intradisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transversalidade estão 

presentes nas ações didático-pedagógicas estando estas integradas de maneira harmônica em 

todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito da tem liberdade 

para inovar e usar a criatividade na elaboração e revisão do Projeto Pedagógico, atentos para 

sempre propiciar a inserção de disciplinas novas, voltadas para produção de efeitos 

educacionais acima visados, bem como o redimensionamento das Atividades 

Complementares e do protagonismo estudantil como forma de estímulo à 

interdisciplinaridade, que deve ser praticada em termos de realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC.  

5.3. Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro procura continuamente aprimorar a 

acessibilidade para além da estrutura física, buscando promover a inclusão de estudantes com 

deficiência, por meio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAIN. 

 A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro é comprometida com o processo de inclusão 

social e preocupa-se em proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida 

(permanente ou temporária) e à pessoa com deficiência, que apresente completo ou parcial 

comprometimento de suas capacidades motoras, visuais, auditivas ou quaisquer outras que 

necessitem de auxílio na busca por condições igualitárias, bem como aos portadores do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) conforme dispõe a Lei nº 12.764, de 27 de setembro de 

2012. 

 Na Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro a estrutura e a análise da acessibilidade 

sãofeitas com base nos seguintes eixos: 
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a) infraestrutura:  possui espaço físico com adequação de sanitários, alargamento de 

portas e vias de acesso, construção de rampas, instalação de corrimão e colocação de 

sinalização tátil e visual. 

b) currículo, comunicação e informação: procura constantemente informar à 

comunidade sobre os projetos e ações que promovam a acessibilidade, seja divulgando cursos 

gratuitos de libras, seja por meio da instalação em todos os computadores do programa 

DOSVOX para portadores de deficiência auditiva disponibilizado pela UFRJ. Além disso, 

mantém uma colaboradora intérprete de libras em seu corpo funcional e busca ampliar sua 

forma de se comunicar com a sociedade. 

c) programas de extensão: A participação da comunidade nos projetos de extensão é 

assegurada a toda a sociedade, de modo que se constitui compromisso institucional a 

construção de uma sociedade inclusiva. O corpo funcional da IES está preparado e capacitado 

para suprir as barreiras de acesso à informação para os portadores de deficiência. 

A inclusão e a participação são essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da 

cidadania. Dentro do campo da educação, isto 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 indivíduos com 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 reconhecer e responder às necessidades diversas do educando, acomodando 

ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a 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, nos manuais de avaliação institucional e das 

condições de ensino, esta instituição adota as seguintes políticas para as pessoas com 

necessidades especiais e para estudantes com deficiência visual, auditiva e física. 

Para estudantes com deficiência visual, a instituição pode proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: sistema de síntese 

de voz, impressora Braille acoplada a computador ou máquina de datilografia Braille; 
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gravador e fotocopiadora que amplie textos; aquisição gradual de acervo bibliográfico em 

fitas de áudio; software e rede ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a estudante com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a 

um computador; e aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille. 

Para estudantes com deficiência auditiva, a instituição pode proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 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 estudante; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o uso de 

vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado. 

Para estudantes com deficiência física há no campus a eliminação de barreiras 

arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

a reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; rampas 

com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de 

apoio nas paredes dos banheiros; e lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Para os professores e pessoal técnico há um programa de capacitação para a educação 

inclusiva, constando, especialmente, da oferta de informações sobre os portadores de 

necessidades sociais; cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; 

cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

Para a comunidade social há a oferta de campanhas de sensibilização e de motivação 

para a aceitação das diferenças parcerias com as corporações profissionais e com as entidades 

de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.)com o objetivo de ações 

integradas Escola/Empresa/Sociedade civil organizada para o reconhecimento dos direitos das 

pessoas com necessidades especiais como direitos humanos universais; integração 

Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais com adequadas condições de atuação 

para os indivíduos com necessidades especiais. 



  

73 
 

 

 

 

Imagem - Inclusão Social  

 

5.4. Compatibilidade da carga horária total (em horas) 

O currículo do Curso de Direito da Lusófona do Rio de Janeiro possui carga horária 

total de 3.700 horas-relógio, desenvolvido em sistema seriado no mínimo, em 10 semestres. 

Na estrutura curricular, pode ser observada que as disciplinas possuem cargas horárias 

de 30 e 60 horas. Além disso, a estrutura curricular do curso também contempla estágio 

supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares, demonstrando 

pleno dimensionamento das horas e a contemplação de atividades extraclasse. 

A estrutura curricular prevê disciplinas de conhecimentos básicos indispensáveis ao 

entendimento das disciplinas específicas, onde se inicia mais densamente os conteúdos 

profissionalizantes. A implantação da estrutura curricular do curso de Direito é gradual, de 

forma a facilitar os ajustamentos caso sejam necessários. 

 

Total Carga Horária do Conteúdo Teórico 2,960 

Total Carga Horária do Conteúdo Prático 740 

Total de Carga Horária do curso de Direito  3,700 

 

Carga Horária das Disciplinas do Eixo de Formação Fundamental  780 

Carga Horária das Disciplinas do Eixo de Formação Profissional 2,100 

Carga Horária das Disciplinas do Eixo de Formação Prática 820 

Percentual das disciplinas por Eixo de Formação 
FUND PROF PRAT 

21,08% 56,76% 22,16% 
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5.5. Articulação da teoria com a prática 

No curso de Direito a articulação teoria-prática baseia-se na tese segundo a qual o 

conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado pela reflexão teórica. Trata-se 

de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento no 

contexto social do educando e dos desafios presentes. 

Para isto as metodologias socio-interativas contribuem com esta articulação, 

estimulando no curso de direito a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-

aprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando também a 

cultura da iniciação científica, da discussão, do debate, do levantamento de situações-

problema para análise crítica. 

6. Conteúdos Curriculares 

A definição dos conteúdos desenvolvidos no curso de Direito  partiu de premissas 

teóricas, onde a elaboração curricular leva em conta a análise da realidade, operada com 

referenciais específicos, tais como: a)socioantropológico, que considera os diferentes aspectos 

da realidade social em que o currículo será aplicado; b) psicológico, que se volta para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno; c) epistemológico, que se fixa nas características 

próprias das diversas áreas do saber tratadas pelo currículo; d) pedagógico, que se apropria do 

conhecimento gerado na sala de aula em experiências prévias, em como, por meio da 

ressignificação dos conteúdos. 

O desenvolvimento metodológico dos conteúdos pautados na problematização requer 

estratégias que mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a 

observação, compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de 

ideias, planejamento, memorização entre outras. 

Ao selecionar os conteúdos os professores trabalham conforme suas visões de mundo, 

ideias, práticas e representações sociais.  

6.1. Atualização dos Conteúdos Curriculares e Adequação da Bibliografia 

A adequação e atualização dos planos de ensino levam em consideração os objetivos 

do curso, o perfil do egresso e o mercado de trabalho em harmonia com a matriz curricular. 

Nesse sentido, a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do currículo do Curso 

de Direito é feita com base nas ementas do projeto pedagógico do curso, de modo que os 
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conteúdos programáticos das disciplinas abrangem completamente os temas constantes nas 

suas respectivas ementas. 

Quanto à atualização dos planos de ensino das disciplinas, a Coordenação do Curso de 

Direito e o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a cada período, recebem propostas dos 

professores solicitando alterações e justificando-as. Uma vez analisadas e aprovadas pelo 

Colegiado do Curso passam para homologação do Conselho Superior e a vigorar no período 

letivo seguinte. 

Para aprovação das propostas de alterações no plano de ensino, o Colegiado do Curso 

leva em consideração a sua fundamentação e a sua adequação às diretrizes constantes do 

projeto pedagógico do curso. 

As bibliografias básicas e complementares das disciplinas são renovadas durante o 

processo periódico de atualização dos planos de ensino, conforme projeto pedagógico do 

curso e a política de atualização do acervo bibliográfico. 

6.2. Coerência do Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e demais 

legislações acadêmicas 

O curso mantém coerência com os valores expressos na Constituição Federal, 

particularmente os preconizados no art. 205 que ressalta como finalidade primordial da 

Educação (considerada como Direito Social Fundamental), o pleno desenvolvimento da 

pessoa humana e seu preparo para a cidadania.  

Esta finalidade não só é respeitada pelo curso, como também é a diretriz orientadora 

da matriz curricular, objetivando compreender o fenômeno jurídico a partir da acepção de 

Direito e Desenvolvimento, isto é, busca-se compreender as complexas relações jurídicas que 

envolvem o processo de crescimento e desenvolvimento do Estado e que impactam no 

desenvolvimento dos próprios cidadãos, e de Direito e Cidadania, ou seja, busca-se 

compreender como os fenômenos jurídicos indicam e condicionam toda a estrutura social e 

política da cidadania a fim de fortalecer o seu exercício e a consolidação do próprio Estado.  

Todas as disciplinas que integram os Eixos de Formação Fundamental, Profissional e 

Prática são contempladas na Matriz Curricular. Além disso, resta absolutamente clara e 

detalhada a concepção estrutural do Curso de Direito, que foi elaborada de modo a abranger 

todas as circunstâncias previstas na DCN, com a estruturação no PPC dos Eixos da Formação 
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Fundamental, Profissionalizante e Prática, conforme detalhadamente se expõe no presente 

Projeto Pedagógico. 

No Projeto Pedagógico do Curso de Direito do curso sem prejuízo de outros, estão 

explicitados os seguintes elementos estruturais: “I – concepção e objetivos gerais do Curso, 

contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social; II – 

condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III – cargas horárias das atividades 

didáticas e da integralização do curso; IV – formas de realização da interdisciplinaridade; V‐ 

modos de integração entre teoria e prática; VI – formas de avaliação do ensino e da 

aprendizagem; VII – modos da integração entre a graduação e pós‐graduação; VIII – 

incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciação científica; IX – concepção e composição das atividades de 

estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, bem 

como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; X – concepção e 

composição das atividades complementares; XI – inclusão do Trabalho de Conclusão de 

Curso.” (§1º do art. 2º, da Resolução nº 9/2004). 

O curso também atende aos requisitos da Instrução Normativa nº 01/2008 da OAB 

(Conselho Federal), evidentemente nos artigos 7º, 8º e 9º que tratam dos critérios para 

Autorização, Renovação e Reconhecimento do Curso.  

Outrossim, a proposta do curso, conforme demonstrado neste PPC, também cumpre os 

ditames específicos das DCNs, em seu artigo 4º ao assegurar, uma “sólida formação geral, 

humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 

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

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

da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania”, que como se observa, mantém 

estreita coerência não só com o presente Projeto mas com os próprios ditames institucionais 

da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. 

6.3. Matriz Curricular 

Face às transformações que a sociedade sofreu desde a implantação do curso, carecia 

que a matriz curricular acompanhasse estas mudanças para se adequar às novas realidades do 

mundo jurídico. Assim, foram realizadas as alterações na matriz curricular do Curso de 
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Direito. O trabalho foi desenvolvido por uma comissão de professores mestres e doutores 

designada pelo NDE, que durante um ano fez consultas aos professores e alunos e estudou os 

modelos das matrizes de outros cursos que obtinham sucesso nas avaliações do MEC. 

No currículo em vigor, as disciplinas do Eixo Fundamental foram ampliadas para 

fortalecer a formação humanística do estudante de Direito, conforme ressaltamos no perfil do 

egresso em Direito. Foram incluídas duas disciplinas para conhecimento de português, uma 

básica no primeiro período e outra mais específica para o Direito.  

As disciplinas do primeiro período são comuns a todos os cursos de Direito foram 

instituídas de forma que o aluno tenha uma noção do mundo universitário com vivência em 

sala de aula com os alunos dos outros cursos da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro de 

conhecimentos básicos que possam favorecer o seu desenvolvimento nos diversos cursos 

superiores que a instituição oferece.  

Além disso, a carência na formação básica, em termos de conhecimentos formais do 

perfil do egresso em São Gonçalo e adjacências, exige que no primeiro período o aluno passe 

por uma transição para se adaptar ao ambiente universitário, com essa alteração na matriz 

curricular a instituição pretende diminuir a evasão que se verifica nos cursos superiores.  

O egresso da IES vindo de uma região metropolitana de São Gonçalo e suas 

adjacências, além da região apresentar altos índices de desigualdade social e econômica, que 

os últimos governos vêm corrigindo e investindo na concessão de bolsas públicas, também 

apresenta uma baixa aquisição de capital cultural adquirida ao longo de seus estudos e 

trajetória de vida, necessários para dar continuidade aos estudos universitários.  

Assim, o primeiro período, como núcleo comum para todos os cursos, incluído o 

Direito, é uma estratégia de diminuição da evasão nos cursos superiores do Brasil que 

verifica-se nos vários estudos científicos sobre evasão e nos dados do MEC que apontam uma 

evasão média de 22% (vinte e dois por cento), na década passada, o que faz com que o Brasil 

ainda tenha um baixo índice da população com formação de nível superior. 

Por outro lado, as disciplinas do eixo fundamental também possibilitam que o aluno do 

curso de Direito tenha uma sólida formação humanística, atendendo aos objetivos das 

diretrizes curriculares do curso de Direito do MEC, que incluiu disciplinas obrigatórias como 

sociologia, filosofia, ciência política e outras disciplinas da área das ciências sociais, para que 

o futuro bacharel em Direito tenha um perfil preparado para a complexidade da realidade 
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social local, regional e do país, e consciência do papel que um profissional em Direito no 

Brasil deva ter em consonância com aspectos éticos e sociais adquiridos na sua formação 

universitária, em contraste com uma formação tecnicista que é geral ainda na maioria dos 

cursos de Direito do Brasil.  

Outro aspecto que cabe ressaltar é que as alterações implementadas no novo currículo, 

que atendem plenamente as diretrizes curriculares do MEC, também atendem às novas 

diretrizes do Plano Nacional de Educação. 

O novo currículo possui disciplinas obrigatórias, como a disciplina de Direitos 

Humanos, da Criança, Adolescente e Idoso, e em várias disciplinas estas diretrizes estão 

contempladas em seus conteúdos programáticos e na relação dos títulos da bibliografia básica 

de forma transversal, dando ênfase às questões da diversidade étnica e cultural, da cidadania, 

dos direitos fundamentais e de questões que envolvam a proteção do patrimônio ambiental. O 

novo currículo, assim, atende tanto as diretrizes do MEC como também as recentes diretrizes 

aprovadas do Plano Nacional de Educação para a próxima década. 

Como medida de fortalecimento e valorização do ensino prático é oferecido nos 

Laboratórios de Prática Jurídica, foi inserida a disciplina Resolução Alternativa de Disputas 

(RAD) na matriz curricular. Isso se deve ao fato do elevado quantitativo de conflitos surgidos 

em nossa sociedade e, proporcionalmente ao crescimento do número de demandas judiciais, o 

que exige do profissional do Direito uma postura atenta a novas formas de composição dos 

conflitos que permeiam a sua atividade.  

Além da necessidade, o Projeto Pedagógico absorveu as premissas elencadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução nº 125, de 2010, propondo a 

utilização dos meios adequados de tratamento de conflitos e, portanto, incluiu em sua matriz 

curricular a disciplina de RAD do Eixo de Formação Profissional.  

O Conselho Nacional de Justiça denominou por Resolução Adequada de Disputas 

(RAD), os métodos alternativos de administração de conflitos amplamente difundidos, como 

a Mediação, a Conciliação, a Arbitragem e a Negociação. Estes instrumentos 

heterocompositivos e autocompositivos, que podem ser utilizados judicialmente ou 

extrajudicialmente, visam prevenir e democratizar a participação social na composição dos 

seus conflitos.  
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A inserção dos métodos RAD na matriz tem por finalidade preparar o discente para 

administrar os conflitos pelo qual as áreas jurídicas são permanentemente confrontadas, 

reduzindo o número de demandas que necessariamente culminaram em demandas judiciais. 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro- FLRJ atenta às necessidades 

contemporâneas do profissional do Direito promove a difusão destes mecanismos de forma 

interdisciplinar permeando o presente Projeto Pedagógico nos seus três pilares (Ensino, 

Pesquisa e Extensão) com a referida temática.  

No campo do ensino foi estabelecida a disciplina Resolução Alternativa de Disputas, 

visando capacitar o discente na utilização de diversos mecanismos de composição de 

contendas. Ainda neste campo temos as práticas simuladas e as práticas reais que são 

oferecidas pelo Laboratório de Práticas Jurídicas.  

Nesse sentido, o Curso de Direito possui uma Câmara de Mediação de Conciliação 

institucionalizada no NPJ da IES. 

 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/ 

 

 São também, no campo da extensão, oferecidas oficinas de Mediação, Conciliação, 

Negociação e Arbitragem, para capacitação de mediadores comunitários, além de atividades 

de atendimento à comunidade que busquem solucionar conflitos reais através do escritório 

modelo do NPJ. 

As tutelas coletivas são contempladas por meio de aulas expositivas, bem como por 

palestras e no âmbito do NPJ da IES. Assim, estudo casos e oficinas são promovidas para 

ofertar as experiências coletivas.  

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/
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O processo judicial eletrônico é prática indispensável para a formação profissional aos 

educandos do Curso de Direito. Assim, oficinas são ofertadas para experiências reais e 

práticas para o desenvolvimento de técnicas e habilidades com o processo eletrônico.  

 

https://sijtecnologiajuridica.com/treinamento-em-processo-eletronico-para-advogados 

 

No campo da pesquisa a linha Acesso à Justiça e cidadania: Administração de 

Conflitos na Esfera Empresarial abordamos temas que possam aprofundar a discussão e 

capacitar discentes multiplicadores do tema para auxiliar por meio de seminários, oficinas e 

palestras o tema curricular regularmente abordado nos Laboratórios de Prática Jurídica. 

 Atento aos novos desafios do mercado a utilização de ferramentas o direito 

Cibernético é contemplado por meio de oficinas, bem como cursos de curta duração.  

 Dessa forma, a matriz curricular do Curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiro foi organizada para oferecer unidades de estudo com conteúdo básicos articulados e 

atualizados, ao lado das atividades complementares e das atividades práticas, para que 

possibilitem a formação integral e atualizada do profissional. 

https://sijtecnologiajuridica.com/treinamento-em-processo-eletronico-para-advogados
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6.3.1. Libras 

Em atenção ao Decreto nº 5.626/2005, no curso de Direito da FLRJ a disciplina de 

LIBRAS é disponibilizada na estrutura curricular, em caráter optativo, a partir do 9º período, 

com carga horária de 60 horas. 

 

 

6.3.2. Educação das Relações Étnico-Raciais e Indígenas 

Consoante o previsto na Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei nº 10.639/2003 

e Lei nº 11.645/2008, e a Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004, os conteúdos de relações 

étnico-raciais e de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena são 

disponibilizados na disciplina obrigatória de Introdução às Ciências Sociais. Além disso, a 

IES trabalha a educação das relações étnico-raciais de forma institucional e transversal, ou 

seja, envolvendo a comunidade acadêmica nas disciplinas e atividades com o objetivo de 

promover a consciência acerca dessas questões sociais, em projetos de iniciação científica e 

extensão. 

 

 

Imagem - Relações Étnico-Raciais e Indígenas 
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6.3.3. Educação Ambiental 

A educação ambiental é uma atividade de cunho institucional e transversal, ou seja, 

anualmente são desenvolvidos eventos que envolvem todos os cursos da instituição. Tais 

eventos são direcionados para palestras que abordem temas sobre o meio ambiente, educação 

ambiental e o papel do curso de Direito neste processo. 

A integração do curso de Direito com as políticas de educação ambiental também 

acontece por meio das disciplinas Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional, Direito 

Ambiental e Agrário e Responsabilidade Social e Ambiental, onde os alunos interessados, que 

estiverem cursando essas disciplinas, fazem parte da equipe responsável pelos eventos 

direcionados ao meio ambiente, cumprindo assim, o que determina a Lei nº 9.795 de 27 de 

abril de 1999, o Decreto nº4.281 de junho de 2002 e a Resolução nº 14, de 15 de junho de 

2012. 

 

Imagem - Inclusão Educação ambiental  

6.3.4. Educação em Direitos Humanos 

Em atenção ao disposto na Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012, a educação em 

Direitos humanos é trabalhada por meio de conteúdos dispostos na disciplina de Direitos 

Humanos, da Criança, Adolescente e Idoso. Também está presente nas atividades acadêmicas 

de extensão e iniciação científica, além de percorrer de forma transversal nas atividades 

complementares onde essa temática esteja envolvida. 

 

Imagem - Doritos Humanos  
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6.3.5. Disciplinas Optativas 

Pretende-se dar aos alunos a flexibilidade necessária para complementar os 

conhecimentos à sua formação. Assim, além de disciplinas optativas que tratam de assuntos 

específicos da área do direito, o projeto prevê que os alunos podem escolher, entre aquelas 

integrantes do rol de optativas, disciplinas de áreas de conhecimento complementares, de 

domínio conexo. 

Para garantir ganho efetivo no aprendizado e na formação do aluno, o rol de 

disciplinas optativas deve ser submetido à aprovação do coordenador do curso de Direito, que 

atua como orientador do processo de seleção. 

As duas disciplinas optativas são oferecidas em semestres fixos do curso para permitir 

que cada aluno acomode de forma mais adequada suas necessidades de aprendizado e 

formação. 

A oferta de disciplinas optativas, em parte é flexível, exceção se faz aquelas exigidas 

pela legislação. 

São definidas sempre no semestre anterior à sua efetivação, pelo Coordenador do 

Curso de Direito, em conjunto com os professores do Curso, de forma colegiada. Uma vez 

definido o conjunto de optativas a serem ofertadas, bem como suas ementas e tutoria, as 

disciplinas são oferecidas aos alunos para a matrícula no semestre subsequente na modalidade 

a distância ou presencial.  

Os alunos dos cursos de graduação presencial da Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiro podem cursar parte das disciplinas do currículo dos seus cursos na modalidade a 

distância. A definição das disciplinas que serão ofertadas leva em conta os dispositivos da 

Portaria nº 2.117, de 06.12.2019 do Ministério da Educação, que autorizou a oferta nessa 

modalidade, até o limite de 40 % da carga horária total do curso. A matrícula segue os 

mesmos procedimentos e critérios das disciplinas ofertadas presencialmente.  

Não existe um horário determinado para o aluno se conectar ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). O aluno faz sua própria programação de estudos, levando em 

consideração a sua rotina diária. O importante é verificar as atividades propostas e realizá-las 

nos prazos determinados.  

A interação possibilitada pelo AVA será complementada através do apoio presencial 

do professor tutor que, semanalmente, fará um atendimento personalizado ao aluno. 
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As disciplinas optativas são de matrícula obrigatória, conforme a matriz curricular do 

Curso. 

6.3.6. Atividades de Extensão 

As atividades permanentes de extensão e sua articulação com as atividades de práticas 

profissionais, desenvolvidas sob a forma de estágios curriculares (supervisionados) ou 

extracurriculares, estão articuladas com a função ensino, por intermédio da coordenadoria do 

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). 

O curso mantém o Núcleo de Prática Jurídica, o qual presta atendimento jurídico 

gratuito à população carente do município e região. Entre as ações de extensão do curso 

incluem-se ainda, a realização de palestras periódicas em escolas, para alunos do Ensino 

Médio, sobre temáticas envolvendo a cidadania ativa. 

A participação efetiva dos discentes nas práticas investigativas e nas atividades de 

extensão é assegurada pela implementação dos programas de monitoria e de iniciação 

científica, com a concessão de bolsas. Essas atividades são supervisionadas por docentes, 

prioritariamente, que atuem em regime de Tempo Integral ou Tempo Parcial. O 

acompanhamento e a supervisão das atividades acadêmicas são desenvolvidos no nível da 

administração básica, pelas coordenadorias de curso e por outros órgãos competentes. 

Todavia, no curso de Direito tanto nas instalações da IES quanto na comunidade local 

e regional, são promovidas atividades de extensão semestralmente.  

Dentre os eventos e programas que serão realizados, bem como aqueles que possuem 

relevância porque garantem o papel de instituição e do curso responsável socialmente, 

destaca-se o Seminário de Meio Ambiente e Responsabilidade Social que tem como objetivo 

conscientizar a comunidade acadêmica e a sociedade civil sobre a importância da preservação 

do meio ambiente e sobre a responsabilidade socioambiental das organizações. 

6.3.7. Atividades de Iniciação Científica 

O curso de Direito apoia a participação de seus alunos em atividades de iniciação 

científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza educacional, cultural 

e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem. 
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A participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de 

extensão, sempre é sob a orientação docente, fazendo parte da estratégia de aprendizagem e 

objetivando o estreitamento da relação professor-aluno. 

A Faculdade Lusófona de Rio de Janeiro - FL /RJ estimula e incentiva os alunos do 

curso de Direito a produzirem artigos científicos para, posteriormente, serem publicados em 

revista acadêmica, da IES ou de outras instituições, conforme critérios estabelecidos pelo 

órgão competente. 

6.3.8. Demonstrativo do cumprimento das Diretrizes Curriculares 

O currículo do Curso de Direito da  Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro- FLRJ, foi 

estruturado para atender a Resolução CNE/CES nº 05.12.2018, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Direito e para atender, também, as 

diretrizes do ENADE, previstas no artigo 7º da Portaria nº 201 de 22 de junho de 2012. 

Também, levou-se em consideração na estruturação do currículo a educação intra e 

interdisciplinar, transversal, empreendedora e humanista, qualificando o aluno para o 

exercício da atividade de Direito. 

DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE ACORDO COM AS DCNs 

 
Curso: Graduação: Base Legal: 

Direito Bacharelado Resolução CNE/CES n. 9/2004 

Eixos de Formação Conteúdos e Atividades Desdobramento em Disciplinas  CHT  

Art. 5º. Inciso I – 

Eixo de Formação 

Fundamental 

Antropologia, Ciência 

Política, Economia, 

Ética, Filosofia, 

História, Psicologia e 

Sociologia. 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 60 

Ética, Política e Direito Eleitoral 60 

Filosofia Geral e do Direito 60 

Sociologia do Direito 60 

Antropologia e História do Direito  60 

Introdução às Ciências Sociais 60 

Fundamentos do Direito 60 

Economia 60 

Direito e Psicologia 30 

Metodologia e Pesquisa Científica 30 

Adaptação Pedagógica  60 

Raciocínio Lógico 60 
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Português Instrumental 60 

Português do Direito 60 

Subtotal 780 

Art. 5º. Inciso II – 

Eixo de Formação 

Profissional 

Direito Constitucional, 

Direito Administrativo, 

Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito 

Civil, Direito 

Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito 

Internacional e Direito 

Processual. 

Direito Administrativo I 60 

Direito Administrativo II 60 

Direito Empresarial I 60 

Direito Empresarial II 60 

Direito Empresarial III 60 

Direito Civil I (Parte Geral) 60 

Direito Civil II (Obrigações e Responsabilidade Civil) 60 

Direito Civil III (Contratos) 60 

Direito Civil IV (Família) 60 

Direito Civil V (Direitos Reais) 60 

Direito Civil VI (Sucessões) 60 

Direito Constitucional I 60 

Direito Constitucional II 60 

Direito Internacional Público e Privado 60 

Direito do Trabalho I 60 

Direito do Trabalho II 60 

Direito Penal I (Teoria do Crime) 60 

Direito Penal II (Teoria da Pena) 60 

Direito Penal III (Crimes em Espécie) 60 

Direito Penal IV (Parte Especial) 60 

Direito Processual Civil I (Processo de Conhecimento) 60 

Direito Processual Civil II (Recursos) 60  

Direito Processual Civil III (Execução) 60 

Direito Processual Civil IV (Tutelas de urgência e 
Legislação Extravagante) 

60 

Direito Processual do Trabalho 60 

Direito Processual Penal I 60 

Direito Processual Penal II 60 
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Direito Financeiro e Tributário I 60 

Direito Financeiro e Tributário II 60 

Direitos Humanos, da Criança, Adolescente e Idoso 60 

Optativa I 60 

Optativa II 60 

Responsabilidade Social e Ambiental 60 

Resolução Alternativa de Disputas 60 

Teoria Geral do Processo 60 

Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional 60 

Subtotal 2.160 

Art. 5º. Inciso III - 

Eixo de Formação 

Prática 

Art. 7º Estágio 

Supervisionado 

Prática Jurídica I (Cível) 125 

Prática Jurídica II (Família) 125 

Prática Jurídica III (Trabalhista) 125 

Prática Jurídica IV (Penal) 125 

  Subtotal 500 

Art.8º Atividades 

Complementares 

Atividades Complementares I 20 

Atividades Complementares II 20 

Atividades Complementares III 20 

Atividades Complementares IV 20 

Atividades Complementares V 20 

Atividades Complementares VI 20 

Atividades Complementares VII 20 

Atividades Complementares VIII 20 

Atividades Complementares IX 20 

Atividades Complementares X 20 

  Subtotal 200 

Art. 10. Trabalho de 

Conclusão de Curso 

TCC –Elaboração de TCC 60 

  

  Subtotal 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL 3700 
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6.3.8.1.  Vinculação dos componentes curriculares com as habilidades e competências 

A Matriz Curricular, além de propiciar a formação técnica profissional cumprindo 

todos os requisitos das DCNs e das legislações aplicáveis, se revela como uma proposta 

efetiva de concretização do Perfil do Egresso e de desenvolvimento das Habilidades e 

Competências delineadas neste PPC. 

Há uma preocupação e uma proposta de trabalho constante de articulação entre 

Componentes Curriculares e para isso são estabelecidas estratégias pedagógicas distintas 

(explicitadas nos Planos de Ensino) de forma a favorecer cada qual dos seus alunos quanto ao 

desenvolvimento de competências e habilidades.  

Particularmente, podemos destacar algumas vinculações entre os Componentes da 

Matriz e estas competências, a saber: 

Perfil, competências e  

habilidades 

Componentes  

curriculares 

Descritivo 

Desenvolver expressão e 

comunicação compatíveis com o 

exercício profissional e o meio, 

inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

‐Atividades de Aula   

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐ Disciplinas de Formação 

Fundamental (Adaptação 

Pedagógica, Português 

instrumental, português do 

Direito) 

- Disciplinas de Formação 

Prática (Prática Jurídica I, II, 

III e IV) 

-Disciplina de Formação 

Profissional (Resolução 

Alternativa de Disputas) 

 Trabalho de Conclusão de 

Curso 

Refletir e atuar criticamente 

sobre a esfera de sua atuação, 

compreendendo sua posição e 

função na estrutura ou sistema 

sob sua responsabilidade, 

controle e/ou gerenciamento; 

‐Atividades de Aula   

‐Atividade de Orientação e 

Supervisão 

‐ Disciplina de Formação 

Fundamental (Ética, política e 

Direito Eleitoral, Sociologia do 

Direito, Antropologia e 

História do Direito, Direito e 

Psicologia, dentre outras) 

‐ Núcleo de Prática Jurídica 

Desenvolver raciocínio crítico e 

analítico para operar com valores 

nas relações formais e causais 

entre fenômenos característicos 

de sua área de atuação, 

expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes 

contextos;  

-Atividades de Aula   

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

-Atividades Complementares 

‐ Disciplinas de Formação 

Fundamental (Metodologia e 

Pesquisa Científica, Filosofia 

Geral e do Direito, Ciência 

Política e Teoria Geral do 

Estado, Economia Aplicada ao 

Direito) 

- Disciplina de Formação 
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Profissional (Direitos 

Humanos, da Criança, 

Adolescente e Idoso)  

‐ Trabalho de Conclusão de 

Curso 

Ter iniciativa, criatividade, 

determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de 

aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu 

exercício profissional; 

-Atividades de Aula   

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐Atividades Complementares 

-Disciplinas de Formação 

Fundamental 

(Empreendedorismo e 

Desenvolvimento Regional, 

Ética, Política e Direito 

Eleitoral, Direito e Psicologia) 

-Disciplinas do Eixo de 

Formação Profissional 

- Núcleo de Prática Jurídica 

‐ Atividades de Iniciação à 

Pesquisa 

‐Atividades Complementares 

Desenvolver capacidade de 

transferir conhecimentos da vida 

e da experiência cotidianas para 

o ambiente de trabalho e do seu 

campo de atuação profissional, 

em diferentes modelos e 

sistemas, revelando‐se 

profissional versátil; 

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐Atividades Complementares 

‐ Trabalho de Conclusão de 

Curso 

‐ Núcleo de Prática Jurídica 

‐ Atividades de Iniciação à 

Pesquisa 

‐ Atividades Complementares, 

particularmente extensionistas.  

Dominar os conhecimentos 

científicos básicos da sua área de 

atuação e ter raciocínio crítico na 

interpretação dos dados, na 

identificação da natureza dos 

problemas e na sua resolução; 

‐ Atividades de Aula   ‐ Disciplinas de Curso 

(Profissionais e Práticas)   

Conhecer os princípios da 

metodologia científica, 

possibilitando‐lhe a leitura crítica 

de artigos técnico‐científicos e 

participação na produção de 

conhecimentos; 

‐ Atividades de Aula   

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐Atividades Complementares 

 Disciplinas de Formação 

Fundamental (Metodologia da 

Pesquisa)   

‐ Trabalho de Conclusão de 

Curso 

‐ Atividades de Iniciação à 

Pesquisa 

‐ Atividades Complementares, 

particularmente as de Pesquisa. 

Lidar criticamente com a 

dinâmica do mercado de trabalho 

e com as políticas de sua área 

profissional; 

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐Atividades Complementares 

‐ Estágios Supervisionados 

‐ Núcleo de Prática Jurídica 

‐ Atividades Complementares, 

particularmente as 

Extensionistas e de Ensino. 

Dentro de sua área profissional 

deformação, ampliar a 

preocupação com o 

‘desenvolvimento de ações 

sustentáveis e responsáveis em 

relação ao meio ambiente; 

‐ Atividades de Aula   

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐Atividades Complementares 

‐ Disciplinas de Curso (Direito 

Ambiental e Agrário, 

Responsabilidade Social e 

Ambiental) 

‐ Atividades Complementares, 

particularmente as 
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Extensionistas e de Ensino. 

Atuar em equipe 

multiprofissional, 

particularmente nas atividades 

consultivas e contenciosas; 

‐ Atividades de Aula 

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐ Disciplina 

Empreendedorismo e 

Desenvolvimento Regional 

‐ Estágios Supervisionados 

Manter‐se atualizado com a 

legislação pertinente à sua área 

profissional;  

 

‐ Atividades de Aula   

‐Atividades de Orientação e 

Supervisão 

‐Atividades Complementares 

-Disciplinas de Formação 

Profissional 

‐ Núcleo de Prática Jurídica   

‐ Atividades Complementares 

Manter‐se atualizado com a 

evolução do conhecimento e das 

práticas profissionais em seu 

campo de atuação, através do 

envolvimento com a formação 

continuada. 

‐Atividades Complementares ‐ Disciplinas de Formação 

Profissional 

‐ Atividades Complementares 

 

Esta interdisciplinaridade estabelecida entre os Componentes Curriculares permite que 

ao final do processo seja verificada o atendimento da formação do discente, em consonância 

com os parâmetros estabelecidos em nosso Perfil do Egresso. 

Vale ressaltar que, de acordo com essas competências e habilidades, o bacharel em 

Direito, a ser formado pelo curso compreenderá a necessidade de preparar-se para assimilação 

de conhecimentos mais aprofundados em outras etapas de formação (aperfeiçoamento, 

atualização e pós-graduação), bem como atuar em atividades nas diversas áreas dos serviços 

públicos municipais, estaduais e federais e privados. 

6.3.9. Disciplinas: definição de objetivos e Ementas 

1º Período 

Disciplina: 
Raciocínio Lógico 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Lógica objetiva X Lógica subjetiva. Raciocínio informal. Raciocínio formal. Raciocínio 
simbólico. Raciocínio matemático.  
Objetivos: 
Propiciar aos discentes a aquisição de técnicas formais em lógica matemática para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e dedutivo, bem como, para a enunciação e 
resolução de problemas relacionados. 

Bibliografia Básica: 
ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 1999. 
BASTOS, C. L., KELLER, V. Aprendendo lógica. Petrópolis: Vozes, 1998.  
PAVIONE, Damares Mirian de Souza. Matemática e raciocínio lógico. São Paulo: Saraiva, 
2012.  
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Bibliografia Complementar: 

CABRAL, Luís Cláudio; NUNES, Mauro César. Raciocínio lógico e matemática para 

concursos. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006. 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. São Paulo: Atlas, 1995. 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresa. São Paulo: Makron, 1994. 

L' HOSPITALIER, Yvon. Enigmas e jogos lógicos. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 

NASCIMENTO, Sebastião Vieira do. Matemática pura raciocínio lógico e 

quantitativo.Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. 
 

1º Período 

Disciplina: 
Fundamentos do Direito 

 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Origem. Objeto. Finalidade. Alcance. Definição e Elementos. Direito, Sociedade e Estado. 
Natureza e Cultura. Ciências afins ao Direito. Categorias Jurídicas. Lei e Norma Jurídica. 
Direito e Moral. Direito, Equidade e Justiça. Fontes de Direito. Norma, Fato e Ato 
Jurídicos. Direito positivo. Direito Objetivo. Direito Subjetivo. Direito Positivo e Direito 
Natural. Ordenamento Jurídico. Normas Jurídicas. Fundamento de Direito. Administração 
da Justiça. Hermenêutica. 
Objetivos: 
Noções fundamentais visando o estudo das teorias jurídicas, propiciando ao aluno discutir 
a historicidade, o desenvolvimento e o papel do Direito na sociedade. 

Bibliografia Básica: 
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito.  28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica 
tridimensional. São Paulo: Saraiva, 2014 (acesso virtual)  
REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. São Paulo: Saraiva, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito cultural, 2006.  
JHERING, Rudolf Von. A luta pelo Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.  
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
REALE, Miguel. Fundamentos do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A criação do direito. São Paulo: Saraiva, 2014 (acesso 
virtual). 

 

1º Período 

Disciplina: 
Introdução às Ciências Sociais 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  
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EMENTA:  
Áreas de conhecimento das ciências humanas e sociais: filosofia, economia, sociologia, 
pedagogia, política, antropologia. Conceitos e objetivos. Origem e desenvolvimento da 
ciência sociológica. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. Formação da sociedade.  
Conceitos fundamentais: sociedade, trabalho, desigualdade, pobreza, exclusão social, 
comunidade, cultura, mudança social. A sociedade pós-industrial. Antropologia Geral.  
Contextos históricos: a longa transição do feudalismo para o capitalismo; a revolução 
industrial e a urbanização no surgimento das ciências humanas e sociais.  O Indivíduo em 
sociedade: família, costumes, religião, crenças. Diversidade cultural (multiculturalismo). 
Enfoque sociológico e antropológico de temas contemporâneos. Aspectos Étnico-raciais, 
Afrodescendentes e Indígenas.Importância do estudo das ciências sociais: 
desenvolvimento científico. Efeitos do progresso científico no mundo social. 
Objetivos: 
As Ciências Sociais, em especial as disciplinas Filosofia, Antropologia, Sociologia, Ciência 
Política e História podem ser vistas como verdadeiras chaves para a compreensão 
dapessoa humana; uma vez que se detém sobre as relações culturais, sociais e políticas 
que os indivíduos estabelecem entre si e possibilitam um alargamento do discurso, bem 
como do olhar, fornecendo instrumentais teóricos para que o aluno analise com maior 
discernimento a realidade social, compreendendo os fundamentos das ciências sociais e 
desenvolvendo uma visão histórica e dialética dos processos sociais em curso. 

Bibliografia Básica: 
DURKHEIM, Émile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.  
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

Bibliografia Complementar: 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
FÁVERO, Osmar; IRELAND, Timothy Denis (Orgs.). Educação como exercício de 
diversidade. Brasília, DF: Secad/MEC: UNESCO, 2007. (Coleção Educação para Todos; v. 
7).  
ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Educação das relações étnico-raciais: pensando 
referenciais para a organização da prática pedagógica. 1. reimpr. Belo Horizonte, MG: 
Mazza Edições, 2011.  
SCANDIUZZI, Pedro Paulo. Educação indígena x educação escolar indígena: uma relação 
etnocida em uma pesquisa etnomatemática. São Paulo: Editora UNESP, 2009. 
ZYGMUNT, Bauman. Globalização: as consequências humanas. Editora Zahar, 1999. 

 

 

1º Período 

Disciplina: 
Adaptação Pedagógica 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  
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EMENTA:  
Entender o contexto de cidadania no mundo acadêmico e profissional do mercado de 
trabalho do Século XXI. Avaliar os impactos das mudanças da sociedade nas pessoas. 
Gerenciar a mudança pessoal. Entender o próprio talento na perspectiva de metodologias 
comportamentais. Compreender as motivações pessoais e profissionais. Definir ações 
pessoais de desenvolvimento. Elaborar um plano de desenvolvimento individual. 
Construir uma visão pessoal positiva e estimulante do futuro. Abordar a questão da 
integridade pessoal como fundamento do equilíbrio humano. Avaliar o uso e 
aplicabilidade das metodologias comportamentais na gestão da mudança pessoal. 
Objetivos: 
Sensibilizar os alunos para temas como cidadania, mundo acadêmico e profissional, 
empregabilidade e agente de mudanças na sociedade; Identificar as principais 
características comportamentais voltadas para o mercado de trabalho; Comparar o perfil 
comportamental pessoal com os perfis do mercado de trabalho; Auxiliar na identificação 
dos principais fatores motivacionais para o trabalho; Identificar tendências 
comportamentais para o trabalho; Iniciar o processo de desenvolvimento e/ou 
redimensionamento das características individuais comportamentais; Refletir sobre as 
principais sombras que dificultam o crescimento pessoal e profissional. Sensibilizar para o 
processo permanente de mudança pessoal e profissional (auto desenvolvimento); 
Sinalizar os pontos fortes e fracos e oportunidades de desenvolvimento pessoal e 
profissional no mercado de trabalho. 

Bibliografia Básica: 
MATOS, Jorge & PORTELA, Vânia. Talento Para a Vida: o que fazer para descobrir e 
potencializar seus talentos e ter uma vida produtiva e prazerosa. Rio de Janeiro: Human 
Learning, 2001. 
TEIXEIRA, Paulo Cesar. Liderança e Gestão de Pessoas nas Organizações: da mão de obra 
a mente de obra. Espírito Santo: ExLibris, 2005. 
SENGE, Peter. A Quinta Disciplina - Arte, Teoria e Prática da Organização de 
Aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1990. 

Bibliografia Complementar: 
CURY, Augusto. O código da inteligência: a formação de mentes brilhantes e a busca pela 
excelência emocional e profissional. ed.: Thomas Nelson Brasil, 238p. 
DRUCKER, Peter F. O Gerente Eficaz. Rio de Janeiro: Zahar, 1991. 
MOTTA, P.R. Gestão Contemporânea. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. 2a.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VAITSMAN, Hélio Santiago, Inteligência empresarial. Rio de Janeiro: Interciência,2001. 

 
 

1º Período 

Disciplina: 
                                  Português Instrumental        

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  
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EMENTA:  
Leitura e Interpretação.  Produção de textos.  Atualização gramatical.  Redação técnica. 
Objetivos: 
O aluno deverá compreender as estratégias envolvidas no processamento da leitura e 
produção de textos, tendo em vista o caráter dialógico da língua, caracterizada pelas 
interações sociocomunicativas que se estabelecem entre os seus diversos usuários. 
Deverá também adquirir conceitos e informações que lhe permitam desenvolver 
habilidades de reconhecimento e distinção dos aspectos cognitivos, linguístico-
semânticos e textuais, tanto do ponto de vista da produção dos textos quanto do ponto 
de vista da recepção. 

Bibliografia Básica: 
BECHARA, Evanildo. Gramática da Língua Portuguesa. RJ: Lucerna, 2002. 
KOCH, Ingedore Villaça e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo, 
Contexto, 2009. 
VIANA, Antônio Carlos. (org.) Roteiro de Redação – Lendo e Argumentando. SP: Scipione, 
2004. 

Bibliografia Complementar: 
AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. RJ: Jorge Zahar, 
2004. 
CUNHA, C. F. e CINTRA, L. F. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2001. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Publifolha, 2012.  
ANTUNES, I. Lutar com Palavras – coesão e coerência. SP: Parábola, 2010. 
CITELI, Beatriz. Produção e leitura de textos. São Paulo, Cortez, 2003. 

 

2º Período 

Disciplina: 
Filosofia do Direito 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Filosofia, Direito e Filosofia do Direito. Objeto de estudo da filosofia; gnosiologia e 
Ontologia com suas implicações no estudo do Direito. A ética e a Axiologia. Clássicos da 
Filosofia do Direito: idealistas, materialistas e críticos. Tendências filosóficas atuais em 
Filosofia do Direito.  Momentos e correntes da Filosofia Jurídica: Jusfilosofia Moderna, 
Jusnaturalismo Racional, Jusfilosofia Contemporânea. Direito e Anomia. 
Objetivos:  
Desenvolver o conhecimento dos problemas filosóficos ligados ao Direito; Estimular a 
mentalidade crítica que acompanha as reflexões filosóficas; Buscar o conhecimento 
jurídico, em todos os seus aspectos e elementos universais; Analisar a importância dos 
pressupostos filosóficos e a sua influência na construção do pensamento jurídico; 
Viabilizar a reflexão do conceito de Direito e seus elementos constitutivos na filosofia. 
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Bibliografia Básica: 
JUNIOR CHAMON, Lúcio Antônio. Filosofia do Direito na modernidade: Luhmann e 
Habermas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2007. 
RAWS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes: 2002. 
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
ADOMEIT, Klaus. Filosofia do Direito e do Estado. Porto Alegre: SAF, 2000. 
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

 2º Período 

Disciplina: 
Antropologia e História do Direito 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Natureza e cultura. Origens da humanidade. Religião e magia. Cultura Material. Cultura e 
personalidade. As origens do Direito. Noção do conceito de Direito. Ética, moral e direito. 
Idade Antiga do Direito: primeiras civilizações. Civilização clássica: os gregos. O império 
Romano. Idade Média. Revolução Francesa. Direito na época do Brasil Colonial. Estado, 
elites e construção do Direito. Horizontes ideológicos da Cultura Jurídica. História Africana 
e contribuição social da Cultura Afro-brasileira. 
Objetivos: 
Prover o aluno de um referencial seguro para capacitá-lo a compreender a Antropologia 
Jurídica e sua utilização na vida prática; Criar condições para que o aluno possa fazer uma 
abordagem científica do surgimento e evolução do Direito; Proporcionar aos alunos os 
instrumentos teóricos necessários para uma releitura desmistificadora do Direito e das 
instituições jurídicas brasileiras; capacitar aos alunos as condições para uma discussão 
com implicações na prática acerca do Direito nacional e das instituições jurídicas sob os 
aspectos social, político, ético-filosófico e cultural. 

Bibliografia Básica: 
GRIVOtHolenbach Débora Cristina; Abel Henrique; Araujo de Almeida Marjorie. História 
do Direito Porto Alegre: Sagah, 2017; 
DIONIZIO, Mayara; Arakaki, Fernanda Franklin Seixas; Oliveira, Marco Antônio de; Pinezi, 
Gabriel Victor Rocha. Filosofia Contemporânea. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
ARAKAKI, F. F. S.; VIEIRO, G. M. Direitos Humanos. Porto Alegre: Sagah, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 
2002.  
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ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar, 
1994.  
LATAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. São Paulo: Ícone, 2004.  
PEDROSA, Ronaldo Leite. Direito em história. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008.  
VEYNE, Paul. (org.); DUBY, Georges e ARIÈS, Philippe (dir). História da vida privada: do 
Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 

2º Período 

Disciplina: 
Economia aplicada ao Direito 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Teoria e interpretação da aplicação da economia.  Contexto histórico da Economia 
Política. Raízes e postulados das propostas clássicas, neoclássicas, marxista e keynesiana. 
Estado contemporâneo, globalização e economia nacional. Desenvolvimento econômico e 
papel do Direito. Análise econômica do Direito. Tendências Contemporâneas em 
Economia Política. 
Objetivos:   
Identificar os marcos reguladores nas relações econômicas internas e internacionais, bem 
como os elementos característicos do processo de globalização com a integração do 
mercado e suas repercussões na produção nacional; compreender os conceitos gerais de 
Economia enquanto ciência inserida no contexto político e social e seus reflexos no meio 
ambiente e sua relação com o direito. 

Bibliografia Básica:Silva, Filipe Prado Macedo da; Dalcin, Aline Krüger; Stefani, Rafael. 
Economia política. Porto Alegre: Sagah, 2019.  
Silva, Daniele Fernandes da Silva, Rosângela Aparecida da. Fundamentos da Economia. 
Porto Alegre: Sagah, 2018. 
Silva Daniele Fernandes; Azevedo Iraneide S. S. Economia. Porto Alegre: Sagah, 2017. 
 

Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, Fernando J Cardim de; SOUZA, Francisco Eduardo Pires de; SICST,João. 
Economia monetária e financeira. 2ª ed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2007. 
MARIANO, Jefferson. Introdução à economia brasileira. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
PIRES, Marcos Cordeiro. Economia brasileira: da colônia ao governo Lula. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
ROSSETTI, J. P. Introdução a Economia. São Paulo: Atlas. 2003 
WELSCH, G. A.Orçamento Empresarial. São Paulo: Atlas. 1992. 

 

2º Período 

Disciplina: 
Português do Direito 

 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  
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EMENTA:  
Leitura e interpretação de textos. Estudo sobre a Comunicação oral e escrita. 
Interpretação de textos: técnicas básicas. Orientação sobre normas redacionais e recursos 
expressivos. Desenvolvimento de textos e contextos associados à área de atuação e 
estudos dirigidos. Decodificação e leitura crítica. Tipologias e gêneros textuais e 
discursivos. Argumentação. Coesão referencial e sequencial a partir de contextos 
específicos. 
Objetivos:  
Desenvolver competências relativas à leitura e interpretação de textos, pertencentes às 
diferentes situações de interação e de comunicação; Proporcionar habilidades de leitura e 
produção de textos de tipologia e gêneros distintos; Viabilizar a prática textual: 
estruturação de textos, coesão e coerência textuais, parágrafo, tópico frasal, 
desenvolvimento; Enfatizar aspectos da língua em uso, adequação vocabular com intuito 
de favorecer a ampliação da competência comunicativa dos discentes; Produzir textos 
escritos argumentativos: comentários, crítica, crônica e artigo de opinião. 

Bibliografia Básica: 
Koury Magnum de Figueiredo Eltz; Kraemer Juliana MicelliTeixeira; de Freitas Melissa 
Duarte. Hermenêutica e argumentação Jurídica. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
MEDEIROS, João Bosco. Português forense: língua portuguesa para o curso de direito. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
SABBAG, Eduardo. Manual de português jurídico. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  
 

Bibliografia Complementar: 
BIDERMAN, Maria Tereza. Teoria Linguística. São Paulo: Martins Fontes. 2001. 
CHARAUDEAU, Patrick; MANGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do discurso. 
São Paulo: Contexto, 2008. 
FIORIN, José Luiz. Introdução à linguística. São Paulo: Contexto. 2008 
KOCK, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. São Paulo: Cortez, 2008; 
LOPES, Edward. Fundamentos da linguística contemporânea. São Paulo: Cultrix, 2011. 

2º Período 

Disciplina: 
Ciência Política e Teoria Geral do Estado 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
A grande dicotomia: público x privado. Estado, poder e governo. Democracia x ditadura; o 
Estado; o Estado de Direito; Estado e Governo; Problemas do Estado Contemporâneo. 
Objetivos: 
Introduzir conceitos básicos de Ciência Política, a partir de um enfoque que privilegia o 
debate acerca dos problemas políticos contemporâneos. Situar a Teoria Geral do Estado e 
a Ciência Política no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, problematizando o 
objetivo da Ciência Política e apresentando as diferentes percepções acerca da política e 
do poder. 

Bibliografia Básica: 
MELO, Débora Sinflorio da Silva; Scalabrin, Felipe. Ciência Política e Teoria Geral do 
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Estado. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
AZAMBUJA, Darci. Teoria geral do Estado. 28 ed. São Paulo: Globo, 2009. 
 

Bibliografia Complementar 
DALLARI, D.A. Elementos de teoria geral do Estado. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10 ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2002. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
CUNHA, Alexandre Sanches. Teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 2013.REALE, Miguel. 
Teoria do direito e do Estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

3º Período 

Disciplina: 
Sociologia do Direito 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Origem sociológica do Direito. Fatores de Evolução do Direito. Direito, Estado e 
Sociedade. O Direito como fato social. Tendências contemporâneas em sociologia do 
Direito. OpiniãoPública. Direito e Anomia. 
Objetivos: 
Proporcionar reflexão sobre o Direito no pensamento sociológico, partindo de 
observações e abordagens clássicas às contemporâneas da sociologia do Direito. 

Bibliografia Básica: 
DURKHEIM, Émile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia Geral e Jurídica. São Paulo: Saraiva 2005. 
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: os novos caminhos da 
contemporaneidade. São Paulo: Saraiva, 2013. (acesso virtual) 

Bibliografia Complementar: 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
_________, Émile. O suicídio. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na 
pósmodernidade. São Paulo: Cortez, 2008. 
SENNETT, Richard. A corrosão do Caráter: consequências pessoais do trabalho no novo 
capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
SOUTO, Cláudio & FALCÃO, Joaquim. Sociologia & Direito: textos básicos para a disciplina 
de Sociologia Jurídica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1999. 

 

3º Período 

Disciplina: 
Direito Constitucional I 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
As declarações dos direitos e o Estado constitucional. Poder Constituinte. A Constituição: 



  

99 
 

 

 

Conceito. Tipologia. Fontes do Direito Constitucional.  A aplicação da Constituição no 
tempo. O sistema constitucional. Teoria da Norma Constitucional. Interpretação da 
Constituição. Supremacia da Constituição. Evolução Constitucional do Brasil. Fiscalização 
da Constitucionalidade das Leis. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Objetivos:  
Introduzir a evolução constitucional brasileira; desenvolver o estudo e o manejo dos 
conceitos basilares da jusciência constitucional, enfatizando a importância dos princípios 
e das regras constitucionais; proporcionar o conhecimento do Poder Constituinte e da 
Teoria da Constituição; compreender o controle de constitucionalidade na Constituição 
Federal brasileira. Viabilizar o estudo da interpretação dos princípios, dos direitos e das 
garantias fundamentais. 

Bibliografia Básica: 

Ilanes, MirianyCristiniStadler; Fernandes, Rodrigo Flores; Antunes, Rosana Maria de Moraes e 
Silva. (Et. al.) Direito Constitucional I. Porto Alegre: Sagah, 2018. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015.  
BULOS, UadiLammêgo. Curso de direito constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015 
Bibliografia Complementar: 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
RAWS, John. Uma teoria da Justiça. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes: 2002. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25.ed. São Paulo: 
Malheiros editores, 2005; 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 
Almedina, 2003 

3º Período 

Disciplina: 
Direito Penal I (Teoria do Crime) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Propedêutica penal. A teoria constitucional do bem jurídico-penal (criminalização e 
descriminalização). A Teoria Constitucional da Norma Penal. O princípio da legalidade e a 
norma penal no tempo. O princípio da territorialidade e a norma penal no espaço. 
Princípio da Pessoalidade e da Individualização e a norma penal em relação às pessoas. 
Teorias da Conduta. Relação de Causalidade e Tipicidade. Teoria do erro. Discriminantes. 
Teoria do Concurso de agentes. 
Objetivos: 
Compreender os institutos penais que integram a teoria da pena; Proporcionar uma 
formação com visão humanista para desenvolver o estudo do Direito Penal;Desenvolver o 
conteúdo referente ao Direito Constitucional Penal, desde o paradigma do garantismo 
jurídico-penal, até o desenvolvimento da interpretação e aplicação dos valores e 
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princípios constitucionais no Direito Penal;Ressaltar para a importância do conhecimento 
da Parte Geral do Código Penal. 

Bibliografia Básica: 
ASSIS, Mariana Gloria de; Fraga, Patrícia Fernandes. (Et. al.) Direito penal I. Porto Alegre: Sagah, 
2018. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. V. 1; 
 ESTEFAM, André. Direito penal: parte geral, arts. 1º a 120. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. V. 1. 
Bibliografia Complementar: 
ARAKAKI, F. F. S.; VIEIRO, G. M. Direitos Humanos. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
MESSA, Ana Flavia. Crime organizado. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso virtual) 
MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. 
(acesso virtual). 
NEVES, Luis Gustavo Bregalda. Coleção SOS - sínteses organizadas. Saraiva vol. 68 
Juizados Especiais Criminais Federais e Estaduais. São Paulo: Saraiva, 2013. (acesso 
virtual). 
SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação. São Paulo: Saraiva, 
2013. (acesso virtual). 
 

3º Período 

Disciplina: 
Teoria Geral do Processo 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Noções introdutórias e históricas. Conciliação, Mediação e Arbitragem. Institutos 
fundamentais do Direito Processual: Jurisdição, Ação e Processo. Processo e Constituição. 
Aplicação do direito processual. A evolução da teoria e da técnica processuais. A 
interpretação do direito processual e seus métodos. O direito processual e constitucional. 
Objetivos: 
Proporcionar conhecimentos teóricos que permitam a compreensão reflexiva e crítica do 
processo como garantia fundamental no Estado Democrático de Direito, pela promoção 
da soberania popular e concretização de direitos fundamentais;Compreender de forma 
reflexiva e crítica a evolução da concepção científica do processo nos contextos históricos 
e sociais; Introduzir o conhecimento dos institutos fundamentais que envolvem os 
institutos fundamentais da ação, do processo e dos novos métodos alternativos de 
solução de conflito;Reforçar o conhecimento sobre o Estado e especificamente sobre os 
órgãos encarregados da prestação da atividade jurisdicional. 

Bibliografia Básica: 

PRIETO, Renata Barros Antunes, Rosana Maria de Moraes Antunes.Teoria Geral do Processo. 
Porto Alegre: Sagah, 2018. 

ALBUQUERQUe, Rafael Ribeiro; Maschio, Fernanda Martins Prati (Et. al.). Instituições de processo 
civil. Porto Alegre: Sagah, 2018. 

DA SILVA Liliane Barberino; Formiga Lóren de Pinto Ferreira; Brum Gisele Cristine Silva.  (Et. al.) 
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Teoria do processo judicial e extrajudicial.Porto Alegre: Sagah, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo etall.Teoria geral do processo. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Malheiros, 2007. (acesso virtual) 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Saraiva, 2013 
(acesso virtual). 
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 19. ed.São Paulo: Saraiva, 2009. 
v. 1. (acesso virtual) 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense: 
2007. v. 1, 2, 3 (acesso virtual). 

3º Período 

Disciplina: 
Direito Civil I (Parte Geral) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA: 
Conceito e princípios do Direito Civil. Análise da Lei de Introdução às Normas do Direito 
brasileiro - LINDB. Constitucionalização do Direito Civil. Pessoas naturais. Personalidade e 
capacidade civil. Direitos da Personalidade. Ausência. Pessoas Jurídicas. Domicílio civil e 
bens. Os fatos jurídicos nos planos da existência, validade e eficácia. Atos jurídicos. 
Representação. Modalidade dos negócios jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. Das 
invalidades dos negócios jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição. Decadência e a Prova dos atos 
jurídicos. 
Objetivos:  
Compreender a importância e a dinamicidade do direito civil, a partir de um enfoque 
principiológico e da visão civil-constitucional da matéria; Realizar a interconexão entre os 
vários ramos do direito, a partir do estudo da parte geral de acordo com a concepção 
contemporânea de direito civil; Construir interfaces entre o direito público e privado, 
direito interno e internacional; Habilitar e familiarizar com as regras que regem o Direito 
Civil; Proporcionar o aprimoramento constante do sistema civilista por meio de estudos 
comparados da doutrina e jurisprudência. 

Bibliografia Básica: 
SOUSA, Cássio Vinícius Steiner de;Giacomelli, Cinthia Louzada Ferreira. Direito Civil I. 
Teoria Geral. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. V. 1. 
LÔBO, Paulo Luiz. Direito civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 

Bibliografia Complementar: 
FIGUEIREDO, Fabio Vieira. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1. (acervo virtual)  
FIUZA, César. Direito Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
LOBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2013. (acervo virtual). 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009. 
MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (orgs.). Direito Civil: doutrinas essenciais São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. 06 volumes. (acesso virtual). 

4º Período 

Disciplina: 
            Direitos Humanos, da Criança, Adolescente e Idoso 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Direitos humanos: conceito, fundamentos, evolução e significado. O Estado Democrático 
de Direito e os Direitos Humanos. Formação, autonomia e consolidação do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. A legislação brasileira aplicada aos Direitos 
Humanos. Direitos Fundamentais e atuação do Estado com vistas à Segurança Pública. 
Evolução histórica do direito da criança e do adolescente: da doutrina da situação 
irregular à doutrina da proteção integral. Das normativas internacionais e nacionais. Dos 
direitos fundamentais. Das medidas de proteção às crianças e adolescentes.  Da adoção. 
Dos atos Infracionais. Da execução das medidas socioeducativas. Do conselho tutelar. Dos 
direitos e deveres dos Idosos. 
Objetivos: 
Fornecer noções básicas acerca dos Direitos Humanos, analisando os principais conceitos, 
institutos e princípios; Analisar aspectos teóricos, buscando desenvolver um exame crítico 
das normas que abarcam os Direitos Humanos; Introduzir conceitos jurídicos 
fundamentais para a compreensão e utilização adequada da teoria dos Direitos humanos, 
da criança e adolescentes e dos idosos; Permitir a compreensão histórica do 
desenvolvimento no plano internacional e na tradição brasileira; Reforçar a consciência 
em torno da importância da política das regras e dos princípios humanos, com seus 
reflexos na criança, adolescente e nos idosos.  

Bibliografia Básica: 
BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2013. 
(acesso virtual) 
COMPARATO,Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2005.  
PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (org.). Direitos Humanos: Doutrinas essenciais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 07 volumes (acesso virtual) 

Bibliografia Complementar: 
ANNONI, Danielle. Direitos humanos & poder econômico. Curitiba: Juruá, 2005. 
CHAVES, Antônio. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo:LTR, 
1997. 
CURY, Munir (Coordenador). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado:comentários jurídicos e sociais. São Paulo: Malheiros, 2006. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional: Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  
WERLANG, Sérgio da Costa. A descoberta da liberdade. Rio de Janeiro: Getúlio Vargas, 
2004. 

4º Período 
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Disciplina: 
                                         Direito Constitucional II 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Direitos Fundamentais em Espécie. Estrutura e Organização do Estado Brasileiro. 
Federação e repartição constitucional de competências. Organização dos Poderes: Poder 
Legislativo, Processo Legislativo, Imunidades Parlamentares, Poder Executivo, Poder 
Judiciário. Funções essenciais à Justiça. Sistema constitucional das crises. Da ordem social 
e econômica. Disposições Gerais e Transitórias. 
Objetivos: 
Introduzir conceitos jurídicos fundamentais para a compreensão da estrutura e 
organização do Estado Brasileiro; Desenvolver a capacidade de aplicar as normas e 
princípios constitucionais para analisar a realidade constitucional brasileira; Reforçar a 
importância da política das regras e princípios constitucionais nos sistemas jurídicos 
modernos, especialmente no sistema pátrio;Promover a análise crítica do sistema 
constitucional brasileiro em face de sua efetividade.  

Bibliografia Básica: 
STEINER Cássio Vinícius de Sousa; Flores Rodrigo Fernandes; Ribeiro MAYTÊT, Meleto 
Barboza; Teixeira Laísa da Silva; de Moraes Rosana Maria e Silva Antunes. Direito 
Constitucional II. Porto Alegre: Sagah, 2018; 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015; 
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 

Bibliografia Complementar: 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
FERREIRA, Wolgran Junqueira. Direito e Garantias Individuais. Bauru: Edipro, 1997. 
GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005.  
RAWS, John. Uma teoria da Justiça. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes: 2002. 

4º Período 

Disciplina: 
                             Direito Penal II (Teoria da Pena) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Teoria da pena. Conceito. Fundamento e finalidade. Evolução. Teorias da pena: 
prevenção geral e especial.  Sistemas penitenciários. Individualização da pena. Penas 
privativas de liberdade, restritivas de direito e pecuniária. Aplicação da pena. Concursos 
de crime. Sursis e livramento condicional. Efeitos da condenação e reabilitação. Medida 
de Segurança. Ação Penal. Extinção da Punibilidade. Prescrição. 
Objetivos: 
Identificar os direitos e garantias previstos no Código Penal, bem como sua importância 
como princípios iluminadores de todo o ordenamento jurídico; Analisar os dispositivos 
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referentes à ordem penal e as formas previstas de acesso à justiça;Perceber a 
importância deste ramo do direito a fim de construir conhecimentos na área 
criminal;Propiciar visão crítica do Direito Penal, inclusive com abordagem da Falência do 
Sistema Prisional; Compreender os institutos específicos a fim de instrumentalizar a 
teoria da pena. 

Bibliografia Básica: 
CINTHIA Louzada Ferreira Giacomelli; Juliana KraemerMicelli Teixeira; Marina Sartori 
GUIMARÃES (Et. al.) Direito Penal II. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. V. 
1; 
ESTEFAM, André. Direito penal: parte geral, arts. 1º a 120. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
V. 1. 
 

Bibliografia Complementar: 
BECHARA, Fabio Ramazzini. Direito penal aplicado. São Paulo: Saraiva, 2013. (acesso 
virtual)  
BITENCOURT, Cezar Roberto. Penal das licitações. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso 
virtual) 
GRECO, Rogério. Código penal: comentado. 11ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. 
FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Doutrinas Essenciais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 09 volumes. (acesso virtual)  
SPOSATO, Karyna Batista. Direito Penal de Adolescentes: elementos para uma teoria 
garantista. São Paulo: Saraiva, 2013. (acesso virtual). 

4º Período 

Disciplina: 
           Direito Processual Civil I (Processo do Conhecimento) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Processo de Conhecimento. Procedimentos Sumário e Sumaríssimo. Partes. Intervenção 
de terceiros. Procedimento Ordinário: Petição inicial e seus requisitos; Decisões a serem 
proferidas pelo juiz. Citação e suas formas; Repostas do Réu: (Contestação; Reconvenção; 
Exceções; impugnação ao valor da causa; Ação Declaratória Incidental); Revelia e seus 
efeitos; Providências Preliminares; Julgamento conforme o Estado do Processo; Audiência 
preliminar; Provas; Audiência de Instrução e Julgamento; Sentença e Coisa Julgada. 
Cumprimento voluntário da sentença. 
Objetivos: 
Fornecer a formação na área do Direito Processual Civil; Demonstrar a importância da 
disciplina na prática jurídica; despertar um raciocínio que permita o desenvolvimento de 
uma visão crítica ante o processo, com enfoque sobre as peculiaridades dos 
procedimentos; introduzir ao acesso à jurisdição. 

Bibliografia Básica: 
CÁSSIO Vinícius Steiner de Sousa; Melissa de Freitas Duarte. Direito Processual Civil. 
Porto Alegre: Sagah, 2018. 
BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil. Vol. único. 3 ed. São Paulo: 



  

105 
 

 

 

Saraiva, 2017. 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017 
 

Bibliografia Complementar: 
BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de M.Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento. São Paulo: Saraiva, 1997. Sinopses jurídicas 11 (acesso virtual) 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Processo de conhecimento, cautelar, execução e 
procedimentos especiais. São Paulo: Saraiva, 1997. (acesso virtual) 
SANTOS, Ernane Fidelis dos.  Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1997. 
Vol. 1 (acesso virtual); 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense: 
2007.v. 1, 2, 3. (acesso virtual). 
DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil. Reescrito com base no Novo CPC. 
Vol.4 1. 18 ed. Salvador: Jurispodium, 2016. 

 

4º Período 

Disciplina: 
           Direito Civil II (Obrigações e Responsabilidade Civil)   

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Teoria Geral das Obrigações. Conceito. Classificação. Efeitos. Extinção das obrigações. 
Direito das Obrigações: sua importância e características. Elementos essenciais da relação 
obrigacional. Modalidades de obrigação quanto ao vínculo. As obrigações naturais. Fontes 
das obrigações. Sujeito das obrigações. Objeto das obrigações. Transmissão de créditos e 
de dívidas. Garantia geral das obrigações. Garantias especiais de obrigações. 
Cumprimento das obrigações. Não cumprimento das obrigações. Causas de extinção das 
obrigações. 
Introdução ao estudo da Responsabilidade: funções e evolução. Teoria geral da 
Responsabilidade Civil: conceito e pressupostos. Noções Gerais. Importância e atualidade 
da matéria. Os princípios e garantias constitucionais incidentes na responsabilidade civil. 
Conceitos básicos: Da ação, da culpa, do ato ilícito e imputabilidade. Dano moral. 
Responsabilidade civil contratual e extracontratual. E da responsabilidade objetiva e 
subjetiva. Casos especiais de responsabilidade civil. 
Objetivos: 
Assegurar o domínio dos princípios doutrinários e das instituições jurídicas brasileiras, 
quanto ao estudo das obrigações civis num mundo em plena transformação; 
Proporcionar o conhecimento sobre os direitos e obrigações, no direito civil, com a sua 
aplicação e entendimento para a atividade judicial; Conhecer as questões que envolvem o 
direito das obrigações e reconhecer sua instrumentalidade para o estudo dos contratos; 
Identificar a dinamicidade da matéria e a importância de aliar conhecimentos técnicos 
aos princípios que regem o direito das obrigações; Desenvolver habilidades específicas no 
trato das obrigações civis, por meio de estudo de casos e análise da jurisprudência. 
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Bibliografia Básica: 
NEVES, Marcelo Schneider; de Freitas, Melissa Duarte; Louzada, Cinthia Ferreira 
GIACOMELLI... (Et. al.) Direito Civil II. Direito das Obrigações. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
TRAMONTIN Luciana Bonho; Toniolo Francisco de Carvalho; de Almeida Marjorie Araújo. 
(Et. al.) Direito Civil II. Responsabilidade Civil. Porto Alegre: Sagah, 2018; 
Esteves Patrícia de Mendonça; Teixeira Laísa da Silva; Vitor Guilherme de Gonzaga 
Camilo(Et. al.) Legislação Civil Aplicada I. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil 2: obrigações - responsabilidade civil. São 
Paulo: Saraiva, 2014. (acervo virtual)  
LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil - volume 2 - obrigações e 
responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2013. (acervo virtual)  
LOBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: obrigações. São Paulo: Saraiva, 2013. (acervo virtual) 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações (2ª 
parte). São Paulo: Saraiva, 2014. (acervo virtual)  
NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2013. (acervo virtual)  

5º Período 

Disciplina: 
 Responsabilidade Social e Ambiental 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Estudo do ambiente socioambiental local, regional, nacional e internacional. 
Sustentabilidade planetária. Desafios socioambientais. Legislação ambiental do Brasil e da 
região de abrangência. Legislação de educação ambiental na política educacional. 
Políticas públicas e meio ambiente. A educação ambiental na escola e na sociedade. 
Desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento local. Integração entre as 
experiências acadêmicas e o enfoque ambiental. 
Objetivos: 
Compreender a necessidade de manutenção do equilíbrio socioambiental para a 
sustentabilidade do planeta e da responsabilidade diante dos desafios socioambientais; 
Desenvolver a capacidade para elaboração de programas de responsabilidade social 
empresarial, abordando a sustentabilidade para o desenvolvimento comunitário, 
fundamentado na rede de relações e na ética para a promoção de atitudes coletivas de 
interesse da região de abrangência. 

Bibliografia Básica: 
AMARAL, Sergio Pinto. Sustentabilidade ambiental, social e econômica nas 
empresas:como entender, medir e relatar. Ed.: Tocalino, 2004. 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 2ª. Edição. 
São Paulo:Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 
BARBIERE, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e 
Instrumentos. 3ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito 
Ambiental e Legislação Aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1996.  
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 9ª ed. 2001. 
MILARE, Edis. Estudo do ambiente, 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. 
MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. RJ: Forense, 1992. 

5º Período 

Disciplina: 
                           Metodologia e Pesquisa Científica 

Carga horária 

Teórica Prática 

30h  

EMENTA:  
Critérios e normas recomendados e utilizados na elaboração dos trabalhos científicos. 
Organização de textos escritos. Sistematização do conhecimento. Métodos científicos: 
aspectos descritivos e análise reflexiva. Métodos indutivos, dedutivos e hipotético-
dedutivos. Procedimentos para formulação de hipóteses. Elaboração e explicações de leis 
e teorias científicas. 
Objetivos:  
Desenvolver a capacidade para organizar, sistematizar e apresentar textos escritos, 
recorrendo aos critérios e normas da metodologia e métodos científicos sob os aspectos 
descritivos e da análise reflexiva; descrever os métodos indutivo, dedutivo e hipotético-
dedutivo e procedimentos que levam a formulação das hipóteses, elaboração e 
explicações de leis, explicações e teorias científicas. 

Bibliografia Básica: 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008; 
Koury Magnum de Figueiredo EltzKraemer Juliana Micelli Teixeira de Freitas Melissa 
Duarte. Hermenêutica e argumentação Jurídica. Porto Alegre: Sagah, 2018.; 
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual da monografia jurídica. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
 

Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, Salo de. Como (não) se faz um trabalho de conclusão provocações úteis para 
orientadores e estudantes de direito. São Paulo: Saraiva, 2014. (acesso virtual). 
BRUSCATO, Wilges ariana. Quem tem medo da monografia? São Paulo: Saraiva, 2013. 
(acesso virtual) 
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica teoria e prática da 
monografia para os cursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2014. (acesso virtual) 
VIANA, Manuela Trindade. Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos 
deconclusão de curso - série gvlaw metodologia. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso virtual) 
MACIEL, Jose Fabio Rodrigues. Formação humanística em direito. São Paulo: 
Saraiva,2012. (acesso virtual). 

 5º Período 

Disciplina: 
                                         Direito e Psicologia 

Carga horária 

Teórica Prática 

30h  



  

108 
 

 

 

EMENTA:  
Noções introdutórias em Psicologia e Direito. Conhecimentos básicos em Psicologia para 
os profissionais do Direito. Importância do estudo da psicologia no Direito. Psicologia 
Jurídica. Interdisciplinaridade: Âmbito de Abrangência nas diferentes áreas do Direito - 
Interdisciplinaridade. Esfera Criminal, Cível, Infância e Juventude e Direito de Família. 
Desenvolvimento da Personalidade Humana. Provas, Perícias e Avaliações Psicológicas. 
Objetivos: 
Trabalhar com conhecimentos sobre a formação dos processos psicológicos relacionados 
à personalidade visando o desenvolvimento da capacidade de compreensão dos 
processos individuais e sociais de formação do ser humano. Levar o aluno a construção de 
um conhecimento interdisciplinar das disciplinas psicologia e direito 
. 

Bibliografia Básica: 
SARAHReis Puthin, Luciana RydzPires, SabineHeumann do Amaral, Paulo Roberto Grangeiro 

Rodrigues. Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Sagah, 2018.; 
DONALDSON, Margaret. A mente humana. São Paulo: Martins Fontes, 1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 6. ed. rev. 
atual. eampl. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2012. 

Bibliografia Complementar: 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 2005. 
KNOKE, Augo. Mudança social e psicologia social. Lisboa: Horizonte, 1981.  
KRECH, David; CRUTCHFIELD, Richard S. Elementos de psicologia. São Paulo: Pioneira, 
1968. 
SIMÔES, Márcia. Intervenções clínicas: a psicopedagogia. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 
WHALEY, Donald L.; MALOTT, Richard W. Princípios elementares do comportamento, 
São Paulo: EPU, 1980. v. 1 e 2. 

 

5º Período 

Disciplina: 
Direito Penal III (Crimes em Espécie) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Introdução à parte especial: características, sistemas de classificação, influência da parte 
especial. Crimes contra a pessoa. Crimes de perigo para a vida e a saúde. Rixa. Crimes 
contra a honra. Crimes contra a liberdade individual. Crimes contra a inviolabilidade do 
domicílio, correspondência e dos segredos. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a 
propriedade imaterial. Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra o 
sentimento religioso e respeito aos mortos. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes 
contra a Administração Pública. 
Objetivos: 
Analisar os mecanismos formais de Controle Social, identificando os principais aspectos 
da teoria do direito penal;Desenvolver uma formação humanista visando concretizar o 
estudo do Direito Penal nos tipos penais especiais e complementares;Conhecer o Direito 
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Penal, Crimes em Espécies, desde o paradigma do garantismo jurídico-penal, dissecando 
os tipos penais da Parte Especial do Código Penal; Interpretar e aplicar os valores e 
princípios constitucionais no Direito Penal especial e complementar. 

Bibliografia Básica: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial dos crimes contra a 
pessoa. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. V.2; 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial arts. 121 a 212. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. V. 2 
MAGNUMKoury de Figueiredo Eltz, Anna Carolina Gomes dos Reis, Maytê Ribeiro 
TamuraMeletoBarboza, Martha Luciana Scholze, Direito Penal III,. Porto Alegre: Sagah, 2019. 

 

Bibliografia Complementar: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal 2 partes especial - dos crimes 
contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 1997. (acesso virtual) 
JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Manual de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1997. 
(acesso virtual) 
LIMA, André Estefam Araújo. Direito penal 2 - parte especial (arts. 121 a 183). São Paulo: 
Saraiva, 1997. (acesso virtual) 
MARCAO, Renato Flávio. Crimes contra a dignidade sexual. São Paulo: Saraiva, 1997. 
(acesso virtual) 
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Dos crimes contra a pessoa - volume 8. Sinopses. São 
Paulo: Saraiva, 1997. (acesso virtual) 
. 

 

 

 

 

5º Período 

Disciplina: 
Direito Processual Civil II (Recursos e Processos nos Tribunais) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Princípios do sistema recursal brasileiro. Pressupostos Recursais. Efeitos dos Recursos. 
Sistema recursal do processo civil brasileiro. Reexame Necessário. Recurso Inominado. 
Apelação. Agravo. Embargos de Declaração. Embargos de Divergência. Recurso Ordinário. 
Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Sucedâneos recursais. Processos nos Tribunais. 
Poderes do relator. IRDR. Assunção de competência. Ação rescisória. 
Objetivos: 
Estudar os princípios gerais e constitucionais dos recursos; Analisar as várias espécies 
recursais e respectivas peculiaridades; Proporcionar o conhecimento das fases 
interlocutórias e recursais; Proporcionar um entendimento crítico dos procedimentos 
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específicos; Analisar os principais procedimentos especiais, bem como as ações de cunho 
cautelar. 

Bibliografia Básica: 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil: volume II. 23. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. v. 2. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil: processo de 
conhecimento (2ª parte) e procedimentos especiais. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. V. 2. 
SOUSA, Cássio Vinícius Steiner deMaytê Ribeiro TamuraMeleto Barboza. Direito Processual 
II.Porto Alegre: Sagah, 2019. 
Bibliografia Complementar: 
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.Curso de direito processual civil 3: meios de 
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador, 
Bahia: JusPODIVM, 2014. v. 3.  
DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 2 tomos. 
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: 
novo CPC – Lei 13.105/2015. 1. ed. 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 19. ed. rev. atual. eampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2015. Edição de Transição: CPC 1973 X CPC 2015. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINE, Eduardo. Curso avançado de processo civil, volume 2: 
execução. 15. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 2. Edição de transição 
entre o CPC de 1973 e o CPC de 2015: Lei 13.105/2015. 

 

 

 

 

 

 

5º Período 

Disciplina: 
Direito Civil III (Contratos) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  
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EMENTA:  
Teoria Geral do Contrato: Parte geral. Elementos constitutivos, requisitos e princípios; 
justiça e hermenêutica contratual; tendências atuais do direito contratual. Contratos de 
adesão. Classificação dos contratos.  Vícios e extinção. Espécies de contratos.  Elaboração 
dos principais tipos contratuais. 
Objetivos: 
Conhecer e familiarizar-se com a interpretação dos contratos; compreender as 
transformações no direito contratual em decorrência do dinamismo das mudanças 
sociais; proporcionar uma visão principiológica dos direitos dos contratos; analisar a 
influência da ordem pública no direito privado; Dominar a elaboração dos instrumentos 
contratuais para a prática jurídica. 

Bibliografia Básica: 
FRAGA, Patrícia Fernandes, Fabiana Hundertmarck Leal, Eduardo Augusto de Souza 
Massarutti, Karina Carvalho Bernardes, Eduardo Kucker Zaffari,Teoria Geral dos 
Contratos, Porto Alegre: Sagah, 2019. 
BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de e TEPEDINO, Gustavo (orgs.). 
Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, Vols. I e II. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007 (vol. I); 2004 (vol. II).  
NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato – Novos Paradigmas. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 
2006. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. III. Rio de Janeiro: 
Ed. Forense 
 

Bibliografia Complementar: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 3: teoria geral das obrigações 
contratuais e extracontratuais. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  v. 3.  
FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial. 5. ed. rev. atual. 
eampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, 3: contratos e atos unilaterais. 12. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3.  
MELO, Nehemias Domingos de. Lições de direito civil: dos contratos e dos atos 
unilaterais: para concursos, exame da ordem e graduação em direito, volume 3. São 
Paulo: Atlas, 2014. v. 3.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie, volume 3. 15. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. v. 3. (Coleção Direito Civil). 

 

 

 

 

 

 6º Período 

Disciplina: Carga horária 
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                                 Direito Penal IV (Parte Especial) Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Lei do Crime Organizado. Crimes de trânsito. Crimes de armas de fogo. Crimes contra o 
consumidor. Uma visão de crimes de imprensa e crimes eleitorais. Crimes de Violência 
Doméstica: Lei Maria da Penha. Crimes econômicos: Crimes falimentares; Repressão ao 
abuso de poder econômico. Crimes contra o sistema financeiro nacional; Crimes contra a 
ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo; Lavagem e ocultação de 
bens. Crimes de tortura. Crimes de Drogas. Crimes hediondos. 
Objetivos: 
Proporcionar uma visão ampla da legislação penal;analisar as inúmeras legislações 
surgidas após a vigência do Código Penal e o gradual processo de descodificação; 
Demonstrar o papel limitador do Estado na esfera privada. 

Bibliografia Básica: 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, 2: Dos crimes contra a pessoa a 
Dos Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212). 
15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. V. 2. 
 ______. Curso de direito penal: parte especial, 3: Dos crimes contra a dignidade sexual a 
Dos Crimes contra a administração pública (arts. 213 a 359-H). 11. Ed. De acordo com as 
Leis n. 12.720 (milícias privadas) e 12.737 (delitos informáticos/Lei Carolina Dieckmann), 
de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013. V. 3. 
FAVORETTO, Afonso Celso; MARTINS, Ana Paula da Fonseca Rodrigues; KNIPPEL, Edson 
Luz. Manual esquematizado de leis penais e processuais penais: com quadros, tabelas e 
fluxogramas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

Bibliografia Complementar: 
GRECO, Rogério. Curso de direito penal – Parte Especial – vol. II., vol. III 14.ed. Niterói: 
Impetus, 2016. 
HABIB, Gabriel. Leis penais especiais. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2015. 3 tomos. 
(Coleção Leis Especiais para Concursos, v. 12 – Tomos I, II E III).  
HARADA, Kiyoshi. MUSUMECCI FILHO, Leonardo; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes 
contra a ordem tributária. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
JESUS, Damásio de. Direito penal: parte especial, 3º volume: Crimes contra a Propriedade 
Imaterial a Crimes contra a Paz Pública. 23. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3.  
______. Direito penal: parte especial, 4º volume: Crimes contra a fé pública a Crimes 
contra a Administração Pública. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 4. 

 
 
 
 
 
 
 

 6º Período 

 



  

113 
 

 

 

Disciplina: 
                             Direito Processual Civil III (Execução) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Processo de execução. Noções preliminares. Títulos executivos. Espécie de Execução. 
Execução para a entrega de coisa. Execução das obrigações de fazer e de não fazer. 
Execução por quantia certa. Defesas do devedor. Cumprimento de sentença. 
Impugnação. Embargo de terceiro. Liquidações de sentença. 
Objetivos: 
Proporcionar uma perspectiva crítica dos procedimentos específicos relativos aos 
processos de execução; Analisar os procedimentos especiais; Estimular os aspectos 
profissionais do Direito, as demandas e o ajuizamento das ações urgentes. 

Bibliografia Básica: 
ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil 3: tutela 
jurisdicional executiva. 7. ed. rev. e atual. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 3. 
DESTEFENNI, Marcos. Curso de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2013.  

Bibliografia Complementar: 
CASTELLANI, Simone Diogo Carvalho Figueiredo. Direito processual civil. Coleção OAB 
nacional 1ª fase. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual)  
GOMES, Luiz Flavio. Direito processual civil. Coleção concursos públicos - Nível Médio & 
Superior. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual). 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil, volume 3: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3. 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. 

 

6º Período 

Disciplina: 
Direito Processual Penal I 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Sistema Inquisitivo e Sistema Acusatório. Crítica à Teoria Geral do Processo e a 
necessidade de respeito às categorias jurídicas próprias do processo penal. Fundamento 
da existência do Processo Penal - instrumentalidade garantista. Princípios e garantias 
constitucionais do processo penal. Lei Processual Penal no tempo e no espaço. Normas 
processuais penais puras e mistas. Aplicação imediata e retroatividade das normas 
mistas. A investigação preliminar: do inquérito Policial e outras formas de investigação 
preliminar. Eficácia probatória: atos de prova e atos de investigação. A situação jurídica 
do sujeito passivo. Da ação penal. Ação Civil exdelicto. Jurisdição. Competência. 
Competência da Justiça especial - militar e eleitoral. Competência da Justiça comum - 
federal e estadual. Prerrogativa de função. Conexão e continência. Processo e 
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pressupostos processuais. Sujeitos e Partes Processuais. Vítima e assistência da acusação. 
Medidas Assecuratórias. 
Objetivos: 
Introduzir o aprendizado crítico do processo penal, a partir de um paradigma 
constitucional e da matriz humanista do garantismo processual-penal; proporcionar nova 
leitura acerca das regras e princípios do sistema jurídico processual penal;Analisar a 
estrutura sistemática e os princípios gerais do Processo Penal, bem como o papel dos 
sujeitos processuais. 

Bibliografia Básica: 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 10. ed. rev. e atual. com a colaboração 
de João Daniel Rassi. São Paulo: Saraiva, 2013. 
NICOLITT, André Luiz. Manual de processo penal. 5. ed. rev. atual. eampl. 2. tiragem. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

Bibliografia Complementar: 
Casara, Rubens R. R.; MELCHIOR, Antônio Pedro. Teoria do processo penal brasileiro, 
vol.1: dogmática e crítica: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. v. 1.  
JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 26. ed. de acordo com as Leis n. 
12.830/2013 e 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014. 
LIMA, Curso de processo penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 
NUCCI, Guilherme de Sousa. Código de processo penal comentado. 14. ed. rev. atual. 
eampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Atualizado de acordo com o Novo CPC: Lei 13.105 
de 16.03.2015. 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 22. ed. atual. até 1º de Janeiro de 2014. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

 

6º Período 

Disciplina: 
                                         Direito do Trabalho I 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Conceito de trabalho, evolução e ordenamento jurídico do trabalho. Fontes do Direito do 
Trabalho. Direito Constitucional do Trabalho. Princípios orientadores do Direito do 
Trabalho. Relação de Emprego. Contrato Individual do Trabalho. Contratos a prazo 
determinado.  Sujeitos do contrato de trabalho. Empregado. Empregado doméstico e 
empregado rural. Empregador. Requisitos para a formação do contrato de trabalho. 
Contratos Especiais de Trabalho: trabalho temporário; trabalho avulso e contrato de 
estágio. Remuneração e salário. Salário profissional e salário-mínimo. Fixação do salário: 
modos, bases e critérios. Forma de pagamento do salário. Regulamentação geral do 
trabalho. Jornada de trabalho. Repouso semanal e em feriados. Férias. Trabalho de 
mulheres e menores. Estabilidade. Garantias de emprego e FGTS - Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. Extinção do contrato de trabalho.  Aviso prévio. Prescrição trabalhista. 
Objetivos: 
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Analisar o Direito do Trabalho em conexão com a realidade social, a partir dos preceitos 
constitucionais e à luz dos princípios do humanismo;Conhecer, sob prismas históricos, 
atuais e em perspectivas futuras, os conceitos de Trabalho, Direito do Trabalho e Justiça 
do Trabalho; Estudar as relações dos contratos de trabalho e suas especificidades. 

Bibliografia Básica: 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho - 11. ed., rev., atual. e ampliada - 
2017 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho - 13. ed. - 2014 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho - 30. ed., atual. - 2014 
Bibliografia Complementar: 
CREMONESI, André. Direito do trabalho: coleção OAB nacional - 2ª fase. v.3. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015. 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 9. ed. rev. atual. eampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. Inclui índice alfabético-remissivo dos temas. 
GUIMARAES, Guilherme Feliciano. Curso crítico de direito do trabalho: teoria geral do 
direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
SARLET, Ingo Wolfgang. Diálogos entre o direito do trabalho e o direito constitucional. 
Estudos em homenagem a Rosa Weber. Série IDP. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual) 

6º Período 

Disciplina: 
                                         Direito Civil IV (Família) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Família: transformações e ruptura. O sistema patrilinear: o Direito clássico, origens e 
desenvolvimento. Raízes históricas e sociológicas do sistema do Código Civil Brasileiro. As 
reformas contemporâneas. Tendências. Direito de Família e aspectos constitucionais. 
Direito matrimonial; direito parental; direito assistencial.  "Comunidade de sangue" e 
"Comunidade de afeto". A filiação dentro e fora do casamento; a situação jurídica da 
mulher. Da União conjugal. Parentesco. Tutela. Curatela. Ausência. Alimentos. 
Objetivos: 
Analisar as normas jurídicas que regulam as relações entre pessoas unidas pelo 
matrimônio, pela união estável e pelo parentesco;Introduzir a compreensão técnica da 
matéria e a solução de questões teóricas e práticas;Desenvolver uma visão crítica e 
interdisciplinar, salientando os dispositivos da Constituição Federal acerca das relações 
familiares; Conhecer os aspectos sociais, econômicos e pessoais para interpretação e 
aplicação do Direito de Família;Possibilitar a compreensão das transformações no âmbito 
das entidades familiares. 

Bibliografia Básica: 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. São Paulo: 
Saraiva, 2010. v. 5 
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FARIAS,Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias: divórcio e 
inventário extrajudiciais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

Bibliografia Complementar: 
GONCALVES, Carlos Roberto. Direito de família. Sinopses jurídicas. São Paulo: Saraiva, 
2015. (acesso virtual) 
LOBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil – famílias. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito de família. São Paulo: Saraiva, 2015. 
(acesso virtual) 
MENEZES, Joyceane Bezerra de. Direito das famílias - Por juristas brasileiras. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Grandes temas de direito de família e das sucessões. 
São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual). 

7º Período 

Disciplina: 
 Direito Internacional Público e Privado 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Noções gerais de direito internacional público e privado, evolução histórica, pessoas e 
sujeitos de direito internacional público e privado, fontes do direito internacional público 
e privado, conflitos da lei no tempo e no espaço, direitos e proteção da pessoa humana, 
chefes de estado, ministro das relações exteriores, corpo diplomático, o estado em 
direito internacional, nacionalidade, estatuto do estrangeiro, comércio exterior, blocos 
econômicos. 
Objetivos:  
Ministrar conhecimentos básicos sobre os princípios e normas jurídicas que regem a 
sociedade internacional; Capacitar para a utilização das fontes de Direito Internacional 
Público e Privado e Direito Público Interno; Orientar para a solução de problemas que 
transcendam ao interesse exclusivo dos agentes públicos e privados, nacionais e 
internacionais; Estimular a análise das normas, tratados e convenções internacionais e 
sua relação com o direito interno. 

Bibliografia Básica: 
DOLLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2008.  
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática. São Paulo: 
Saraiva,2005. 

Bibliografia Complementar: 
AMARAL JUNIOR. Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 
2008. 
ARAUJO, Nádia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 2. ed., Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004. 
SILVA, Roberto Luiz. Direito Internacional Público. 4. ed. Belo Horizonte: Inédita, 2010.  
SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 
2004. v. 1.   
VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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7º Período 

Disciplina: 
Direito do Trabalho II 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Jornada de trabalho. Repouso semanal e em feriados. Férias. Trabalho de mulheres e 
menores. Estabilidade, garantias de emprego e FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. Extinção do contrato de trabalho.  Aviso prévio. Prescrição trabalhista. 
Organização Sindical Brasileira. Evolução histórica da legislação sindical brasileira. 
Natureza Jurídica. Liberdade Sindical. Registro Sindical. Unicidade e Pluralidade Sindicais. 
Contribuições Sindicais (Imposto Sindical, Contribuição Confederativa, Contribuição 
Assistencial, Mensalidade Associativa). Substituição Processual pelos Sindicatos. Conflitos 
Coletivos de Trabalho. Formas de solução dos conflitos: negociação coletiva, convenção 
coletiva, dissídio coletivo, arbitragem e mediação. Dissídios Coletivos. Greve e Lock Out. 
Organização Internacional do Trabalho. Convenções e Resoluções da OIT. Direito 
Comunitário: União Europeia e MERCOSUL.   
Objetivos: 
Possibilitar que o aluno tome conhecimento da importância do Direito do Trabalho frente 
as nuances que surgem do conflito capital e trabalho, materializado na relação entre 
empregado e empregador; Proporcionar o exame dos princípios fundamentais que regem 
o Direito Coletivo do Trabalho;Refletir quanto à influência do direito do trabalho externo 
na legislação trabalhista pátria. 

Bibliografia Básica: 
GUIMARÃES, Guilherme Feliciano. Curso Crítico de Direito do Trabalho: Teoria Geral do 
Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2019 (acesso virtual). 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo:Atlas, 2009. 
NASCIMENTO,Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Direito do Trabalho e 
Direito da Seguridade Social: Doutrinas Essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. 06 volumes (acesso virtual) 

Bibliografia Complementar: 
BARSANO, Paulo Roberto. Segurança do Trabalho para concurso público. São Paulo: 
Saraiva, 2015 (acesso virtual). 
BASILE, Cesar Reinaldo Offa. Direito do Trabalho: duração do trabalho e direito de greve. 
Snopses. São Paulo: Saraiva, 2015 (acesso virtual). 
CARDONE, Marley Antonieta. Advocacia Trabalhista. São Paulo: Saraiva, 2015 (acesso 
virtual). 
OLIVEIRA, José de. Acidentes de Trabalho: teoria, prática, jurisprudência. São Paulo: 
Saraiva, 1997.  
 STURMER, Gilberto. Direito constitucional do trabalho no Brasil. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

7º Período 

Disciplina: Carga horária 
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Direito Processual Civil IV (Tutelas de urgência e 
Legislação Extravagante) 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
 Tutela de urgência. Jurisdição contenciosa e voluntária. Procedimentos especiais. 
Sistemática. Embargo de terceiro. Mandado de Segurança. Ações possessórias. Dos 
procedimentos de jurisdição voluntária. Sistemática. Ação de consignação em 
pagamento. Ações de despejo e ação revisional. Ação renovatória. Ação de dissolução e 
liquidação de sociedade. Juizados Especiais. Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. 
Objetivos: 
Proporcionar um entendimento crítico dos procedimentos específicos; analisar os 
principais procedimentos especiais;estimular os aspectos profissionais do Direito, as 
demandas e o ajuizamento das ações urgentes. 

Bibliografia Básica: 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, volume III. 21. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. v. 3. 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: medidas de urgência, 
tutela antecipada e ação cautelar, procedimentos especiais: volume 3. 11. ed. de acordo 
com o novo CPC. São Paulo: Atlas, 2015. v. 3.  
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo 2: 
processo de conhecimento, cautelar, execução e procedimentos especiais.  2. ed. rev. e 
atual. até a Lei Federal n. 12.682/2012. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 2. Notas e 
observações sobre o novo CPC (Projeto de Lei n. 8.046/2010). 

Bibliografia Complementar: 
CUNHA, Maurício Ferreira. Juizados especiais cíveis e criminais: leis nº 9.099/1995, 
10.259/2001 e 12.153/2009; e enunciados do FONAJE e FONAJEF atualizados. 7. ed. rev. 
ampl. e atual. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2015. (Coleção Leis Especiais para Concursos, v. 
7). 
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 9. ed. 
rev. ampl. e atual. Salvador, Bahia: JusPODIVM, 2014. v.4.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil, v. 4: 
processo cautelar. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 4.  
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil, volume 3: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3.  
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume III: 
procedimentos especiais. 44. ed. rev. e atual., especialmente de acordo com a Lei 12.424, 
de 16 de junho de 2011 (Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV), e a Lei 12.529, de 
30 de novembro de 2011. Rio de Janeiro: Forense, 2012. v. 3. 

7º Período 

Disciplina: 
                                       Direito Processual Penal II 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  
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EMENTA:  
Atos de Comunicação Processual. Procedimento comum e demais constantes do Código 
de Processo Penal. Júri. Recursos. Processos constantes de leis especiais. Processos nos 
Juizados Especiais Criminais. 
Objetivos: 
Possibilitar ao profissional compreender, a partir da prática de um crime, qual o 
procedimento jurídico deve ser cumprido para apuração do fato, isto é, autoria e 
materialidade. Também, entender que a prisão é uma medida excepcional, por preceito 
constitucional, mostrando quando é cabível, bem como o instituto da liberdade 
provisória, que possibilita o autor do crime responder ao processo em liberdade. 

Bibliografia Básica: 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática de Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 
2009. 
MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABRINI, Renato N. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2008. 
NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Processo Penal: 
Doutrinas Essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 07 volumes (acesso virtual). 

Bibliografia Complementar: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva 2013 (acesso 
virtual). 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva 2014 (acesso virtual). 
GOMES, Luiz Flavio. Saberes do direito 10 - processo penal I: investigação preliminar, 
ação penal, ação civil exdelicto. São Paulo: Saraiva, 2012 (acesso virtual). 
MARCAO, Renato Flavio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva 2014 (acesso 
virtual). 
SALLES JÚNIOR, Romeu de Almeida. Inquérito policial e ação penal: indagações, doutrina, 
jurisprudência, prática. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

7º Período 

Disciplina: 
                                         Direito Civil V (Reais) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Relação entre os direitos reais e pessoais em face da teoria da situação jurídica. Posse e 
propriedade em perspectiva histórico-dogmática. A propriedade como instituto e como 
mentalidade. Análise dogmática dos institutos da posse, da propriedade e dos direitos 
reais sobre coisa alheia no Direito brasileiro com as formas de aquisição da propriedade. 
Condomínio. Servidão. Usufruto. Uso. Habilitação. Das Garantias. Alienação fiduciária. 
Registro de Imóveis. 
Objetivos: 
Compreender os elementos fundamentais relativos aos direitos reais no contexto do 
regime de apropriação privada, considerando o norte estabelecido pela Constituição em 
vigor, em especial à função social da propriedade; Construir o conjunto de conhecimentos 
essenciais à identificação das bases históricas do direito das coisas, bem como a sua 
interação com os outros ramos do direito e suas consequências;Compreender os direitos 
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fundamentais e sua implicação quanto à consagração dos princípios ordenadores das 
situações pessoais e patrimoniais;Refletir sobre a propriedade e suas garantias, em 
especial para o seu conceito no processo da constitucionalização do direito privado, e, 
como adequação as disposições da atual Constituição.  

Bibliografia Básica: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. São Paulo: 
Saraiva, 2004.  
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: Direito das Coisas. São Paulo:Saraiva, 
2015. (acesso virtual)  
MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (org.). Doutrinas Essenciais: Direito Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. v. 4. (acesso virtual). 

Bibliografia Complementar: 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. 
São Paulo: Atlas, vol. 5 
ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Da função social da posse.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012. 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas, Rio de Janeiro; Forense, 2012.  
MONTEIRO, Washington Barros. Curso de direito civil. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 10.ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Forense, 2002.  

7º Período 

Disciplina: 
Prática Jurídica I (Civil) 

Carga horária 

Teórica Prática 

    125h 

EMENTA:  
Revisão do conteúdo teórico visto ao longo do curso, na forma de aplicação prática no 
Juízo Simulado do NPJ referente à elaboração de demandas judiciais; formulação de 
defesa, contestação etc.; realização de audiências cíveis como parte e procurador, na 
forma da legislação processual. Prática processual mediante atividades externas e 
internas no NPJ, consistentes nos seguintes trabalhos: assistência jurídica à população 
carente, com orientação e solução de conflitos e encaminhamento de demandas onde for 
impossível a conciliação; elaboração de laudos arbitrais; acompanhamento de processos; 
participação da prática simulada de audiências promovidas pelo NPJ. Atendimento nos 
conflitos entre fornecer e consumidor. 
Objetivos: 
Aplicar conhecimentos teóricos adquiridos, motivando seus estudos e possibilitando 
maior assimilação das disciplinas jurídicas, processuais e materiais; Compreender o 
funcionamento dos mecanismos processuais, lides forenses, da legislação processual, 
bem como a aplicação dos dispositivos instrumentais atinentes à elaboração de 
demandas, formulação de defesas e realização de audiências; Demonstrar os princípios 
processuais na resolução dos conflitos intersubjetivos de interesses, tais como a 
oralidade, a economicidade, o contraditório, a verdade real, além de outros pertinentes 
ao processo em geral; Estabelecer análises e práticas de métodos alternativos ao 
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processo judicial na busca de soluções aos conflitos em sociedade; Desenvolver as 
capacidades operatórias do Direito, preparando-os para assistir a comunidade carente, 
destinatária dos serviços jurídicos prestados pelo NPJ, orientando e encaminhando 
soluções. 

Bibliografia Básica: 
CASTRO FILHO, José Olympio. Prática Forense. São Paulo: Forense, 1975. v.I e v. II. 
BONFIM, Edilson Mougenot. Col. Prática do direito 6 - responsabilidade civil. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
SOUZA, Josyanne Nazareth de. Prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual)  

Bibliografia Complementar: 
ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática de recursos no processo civil. 1. ed. São 
Paulo: Atlas,2013. 
APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2. ed. São Paulo: Atlas,2007. 
BRASIL. Código de processo civil e constituição federal. 39. ed. São Paulo: Saraiva,2009. 
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva,2009. 
v. 2. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

8º Período 

Disciplina: 
                                         Direito Empresarial I 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
O empresário e a atividade empresária. Direito de Empresa na Constituição. Direito 
Concorrencial. Inscrição do empresário e registro da sociedade empresária. Nome 
empresarial. Estabelecimento empresarial. A escrituração empresarial. O direito 
societário e as sociedades simples e empresárias. Contratos empresariais. 
Objetivos: 
Possibilitar o conhecimento do Direito de Empresa por meio de bases teóricas e técnico-
jurídicas; Proporcionar a construção de uma visão ampla e reflexiva da realidade sócio 
jurídico atual; Analisar os mecanismos formais de controle cambiário e de recuperação de 
empresas; Identificar os principais aspectos da teoria do direito de recuperação; 
Interpretar e aplicar os valores e princípios constitucionais e sua relação com as 
recuperações judiciais e extrajudiciais, por meio de uma visão humanista. 

Bibliografia Básica: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 15ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015. 
v.3. CAHALI FILHO, Yussef (coordenador). Contratos Nominados. São Paulo: Ed. Saraiva, 
1995. COMPARATO, Fábio Konder. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 1993.  
WALD, Arnoldo. Direito Empresarial: Doutrinas Essenciais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 09 volumes (acesso virtual). 

Bibliografia Complementar: 
BORBA, José Edwald Tavares. Curso de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 
BRITO, Carmem de Souza et al. Legislação sobre Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: 
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Renovar, 2004.  
BARBOSA, Denis Regis. Tratado de Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2010.  
FAZZIO JR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 11ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial & de Empresa. vol I. 8ª Edição. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

8º Período 

Disciplina: 
                             Direito Financeiro e Tributário I 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Direito Financeiro. O papel do direito na implementação da política econômica estatal. 
Despesa pública. Orçamentos. Balanços públicos. Direito Tributário: conceitos, origens e 
fontes. Sistema Tributário Nacional. Os princípios constitucionais. O poder e o direito de 
tributar. Os limites constitucionais do poder de tributar. Relação jurídica tributária. 
Norma jurídica tributária. Vigência, aplicação e interpretação da lei tributária. Obrigação 
Tributária: classificação, o fato gerador e os sujeitos da obrigação. Tributo. Espécies 
Tributárias. Impostos da União. Impostos dos Estados-membros. Impostos do Distrito 
Federal. Impostos dos Municípios. 
Objetivos: 
Proporcionar o estudo dos princípios do Direito Tributário e do Direito Financeiro; 
Examinar a teoria geral do Direito Tributário e Financeiro; Analisar a estrutura da norma 
jurídico-tributária e seus elementos; compreender a competência legislativa tributária, as 
espécies legislativas, a criação in abstrato do tributo. 

Bibliografia Básica: 
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo. Direito Tributário: Doutrinas Essenciais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 12 volumes (acesso virtual) SCHOUERI, Luis 
Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. (acesso virtual). 

Bibliografia Complementar: 
COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual) 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. (acesso 
virtual) 
KFOURI JUNIOR, Anis. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2013. (acesso 
virtual) 
COELHO, Claudio Carneiro Bezerra Pinto. Curso de direito tributário e financeiro. São 
Paulo: Saraiva, 2014. (acesso virtual) 
AMARO, Luciano da Silva. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2014. (acesso 
virtual). 

8º Período 

Disciplina: 
                                Direito Processual do Trabalho 

Carga horária 

Teórica Prática 
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60h  

EMENTA:  
Direito Processual do Trabalho: Conceito, histórico, características, princípios. Justiça do 
Trabalho: Organização e Competência. O processo trabalhista. O dissídio individual. O 
dissídio coletivo. Recursos. Execução. Perspectivas do Direito Processual do Trabalho. 
Objetivos: 
Fornecer formação básica na área do Direito Processual do Trabalho; Desenvolver a 
formação técnica aliada à ética, à crítica e à valorização do ser humano; desenvolver 
instrumentos indispensáveis para o entendimento da organização e competência da 
Justiça do Trabalho, como também as especificidades referentes à matéria. 

Bibliografia Básica: 
JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito 
processual do trabalho. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. v. Tomo I. 
JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito 
processual do trabalho. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. v. Tomo II. 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. v. 20 

Bibliografia Complementar: 
BASILE, Cesar Reinaldo Offa. Processo do trabalho: recursos trabalhistas, execução 
trabalhista, ações cautelares. Sinopses jurídicas 32. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual) 
BORGES, Michelle. Processo do trabalho. Saberes do direito 41. São Paulo: Saraiva, 2015. 
(acesso virtual) 
MACIEL, Jose Fabio Rodrigues. Direito processual do trabalho. Roteiros jurídicos. São 
Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
CREMONESI, André. Direito e processo do trabalho. Preparatória para concursos jurídicos 
- questões comentadas. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual) 
COMETTI, Marcelo Tadeu. Direito e processo do trabalho. Coleção SOS – sínteses 
organizadas saraiva vol. 10. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual). 

8º Período 

Disciplina: 
                                   Direito Civil VI (Sucessões) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Direito das Sucessões. Aceitação e Renúncia de Herança. Herança Jacente. Sucessão 
Legítima e Direito de Representação. Sucessão Testamentária. Do Direito de Acrescer. 
Herdeiros Necessários. Deserdação e da Indignidade. Da Revogação dos Testamentos. 
Testamenteiro. Do Inventário e da Partilha. Dos Sonegados. Da Colação. Do Pagamento 
das Dívidas. Da Garantia dos Quinhões Hereditários. Da Nulidade da Partilha. 
Objetivos: 
Compreender os fundamentos do direito das sucessões; Interpretar e aplicar as normas a 
partir de uma construção crítica e contemporânea; Conhecer os princípios aplicáveis do 
sistema jurídico, visando à resolução de demandas do direito sucessório; Construir uma 
perspectiva jurídica de compreensão do papel da sucessão hereditária; Analisar os 
mecanismos de proteção constitucional capazes de propor soluções adequadas aos 
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problemas. 

Bibliografia Básica: 
CATEB, Salomão de Araújo. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
v. 6 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Sucessões. São Paulo: 
Saraiva, 2009. v. VII. 

Bibliografia Complementar: 
MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013. 
(acesso virtual) 
LOBO, Paulo Luiz Neto. Direito civil: sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014. (acesso virtual) 
KATAOKA, Eduardo Takemi. Direito civil: direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011. 
(acesso virtual) 
WALD, Arnoldo. Direito civil: direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso 
virtual) 
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Grandes temas de direito de família e das sucessões. 
São Paulo: Saraiva, 2011. (acesso virtual). 

8º Período 

Disciplina: 
                                         Prática Jurídica II (Família) 

Carga horária 

Teórica Prática 

 125h 

EMENTA:  
Prática processual mediante atividades externas e internas no NPJ, consistentes nos 
seguintes trabalhos: relatório circunstanciado de audiências cíveis, vara de família, 
juizado especial cível; visita ao fórum e TJ; assistência jurídica à população carente, com 
orientação e encaminhamento de demandas judiciais ou extrajudiciais; elaboração de 
ações cíveis reais e simuladas; acompanhamento de processos, realização de audiências 
de conciliação, instrução e julgamento; participação da prática simulada de audiências 
realizadas no NPJ. Prática em processos eletrônicos. 
Objetivos: 
Adquirir visão ampla e sistematizada do Direito, assimilando o nível de responsabilidade 
social no trato com as questões jurídicas concretas; Manter contato imediato com a 
comunidade destinatária da assistência jurídica oferecida pelo NPJ, com atividades de 
orientação e conciliação pré-judicial, sensibilizando-se com as demandas por solução de 
conflitos de interesses, individuais ou coletivos, principalmente no tocante ao exercício da 
cidadania; Elaborar demandas judiciais cíveis e de família, promovendo concretamente 
todos os atos do processo visando à satisfação de direitos originários tanto das relações 
privadas como também das relações do indivíduo com o poder público; Habilitar-se para 
o trato com os órgãos e instituições jurídicas; Compreender os mecanismos 
constitucionais e legais à disposição do cidadão para obter a eficácia de seus direitos; 
Habilitar na prática da advocacia assistencial. 
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Bibliografia Básica: 
MAGELA, Jônatas Milhomens, Geraldo, MANUALPRÁTICO DO ADVOGADO – Editora 
Forense, Alves, Prática Forense Civil, Penal e Trabalhista;  
MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento.Revista dos tribunais, 
2006; 
HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Novo Processo Civil, 3ª Edição, editora, Impetus, 
2016; 
 

Bibliografia Complementar: 
ALBERTO FILHO. Da perícia ao perito. 4ªed. rev. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2016. 
ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática de recursos no processo civil. 1. ed. São 
Paulo: Atlas,2013. 
APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2. ed. São Paulo: Atlas,2007. 
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
SOUZA, Josyanne Nazareth de. Prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual). 

9º Período 

Disciplina: 
                                         Direito Empresarial II 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Compreende o estudo do Direito Empresarial e do Direito Cambiário. Aborda os aspectos 
relevantes da Sociedade Anônima à luz da legislação vigente, bem como, noções do 
Mercado de Capitais e, ainda, a Teoria Geral dos Títulos de Crédito com análise das suas 
principais espécies. 
Objetivos: 
Propiciar ao estudante e o conhecimento teórico e prático do Direito Empresarial, que 
mantém vasta e específica legislação. Propiciar ao estudante do curso um 
aprofundamento técnico-profissional em questões jurídicas empresariais, estabelecendo 
uma abordagem interdisciplinar para aplicação conjunta das técnicas e conhecimentos 
jurídicos desse ramo do Direito.    

Bibliografia Básica: 
GUSMÃO, Mônica. Lições de Direito Empresarial.  10.  ed. São Paulo, SP: Lúmen Jures. 
2011. 
OLIVEIRA, Jorge A. P. de. Títulos de Crédito. 3. ed. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 
2009. 
FAZZIO Jr. Waldo. Manual de Direito Comercial. 11º Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 
KUYVEN, Luiz Fernando Martins. Temas essenciais de direito empresarial. São Paulo: 
Saraiva, 2012. (acesso virtual) 
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial - direito de empresa 2. São Paulo: 
Saraiva, 2013. (acesso virtual) 
CAMPINHO, Amaury. Manual de Títulos de Crédito. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Lúmen 
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Juris, 2003. 
PERROTA, Maria Gabriela. Direito de Empresa e Sociedades Empresariais. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  

 

9º Período 

Disciplina: 
Direito Civil VII (Resolução Alternativa de Disputas) 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Métodos alternativos ao processo judicial de solução de conflitos. Negociação: aspectos 
sociais, políticos e econômicos. Relações interpessoais e Intraorganizacionais. Negociação 
e ambiente organizacional. A pessoa do negociador: criatividade e intuição; visão 
holística. A negociação como atividade cotidiana. Táticas e estratégias de negociação. 
Habilidades de relacionamento e tecnologia da negociação. Mediação: princípios e 
conceitos fundamentais. Mediação, jurisdição e juris construção. Mediação, negociação, 
conciliação e transação. Mediação no Direito comparado. O papel e a atividade do 
mediador. Perspectivas na mediação. Arbitragem: princípios e conceitos fundamentais; 
fundamentos históricos e teoria geral. Arbitragem e jurisdição. A arbitragem no Brasil. 
Análise do compromisso de ajustamento de conduta. 
Objetivos: 
Estabelecer análises e práticas de métodos alternativos ao processo judicial na busca de 
soluções aos conflitos em sociedade; Fomentar a utilização de medidas preventivas e 
restaurativas das relações dos indivíduos e grupos; Desenvolver o espírito crítico, cidadão, 
solidário e empreendedor; Estimular habilidades conciliatórias, em consonância com as 
tendências do moderno direito processual, na busca de resultados rápidos e eficazes para 
a solução de conflitos; Capacitar para a tomada de decisões como mediador ou árbitro. 

Bibliografia Básica: 
ZAFFARI, Eduardo Kucker, Martha Luciana Scholze, Solução de Conflitos Jurídicos, Porto 
Alegre: Sagah, 2019 
BARBOZA, Maytê Ribeiro TamuraMeleto, Mediação, Conciliação e Arbitragem,Porto 
Alegre: Sagah, 2019. 
ANTUENES, Rosana Maria de Moraes e Silva, Teoria Geral do Processo,Alegre: Sagah, 
2019 

Bibliografia Complementar: 
BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício BertiniPasquot (Orgs.). Arbitragem comercial: 
princípios, instituições e procedimentos: a prática no CAM-CCBC. 1. ed. São Paulo: Marcial 
Pons: CAM-CCBC, 2013. 
CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 
125/2010. 4. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
DELLA VALLE, Martim. Arbitragem e equidade: uma abordagem internacional. São Paulo: 
Atlas, 2012. (Coleção Atlas de Arbitragem). 
MARTINELLI, Dante P.; ALMEIDA, Ana Paula de. Negociação e solução de conflitos: do 
impasse ao ganha-ganha através do melhor estilo. 1. ed. 14. reimpr. São Paulo: Atlas, 



  

127 
 

 

 

2015. 
MOURÃO, Alessandra Nascimento S. F. (Coord.). Resolução de conflitos: fundamentos da 
negociação para o ambiente jurídico. 1. ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014. (Série 
GVlaw). 

 

 

9º Período 

Disciplina: 
             Metodologia da Pesquisa Jurídica (TCC I) 

Carga horária 

Teórica Prática 

 30h 

EMENTA:  
Revisão e aprofundamento teórico-metodológico do projeto de pesquisa. Realização de 
atividades de pesquisa voltadas para o projeto do TCC. Elaboração e Qualificação do 
Projeto de Pesquisa. Fase do Projeto e da Escrita do Primeiro Capítulo. 
Objetivos: 
Conscientizar o aluno para a importância do Trabalho de Conclusão; Estimular a atividade 
acadêmica de pesquisa científica; orientar para a utilização das normas de metodologia 
científica; Desenvolver as técnicas de linguagem jurídica de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 4.ed. Rio de Janeiro: Editora 
Atlas, 2007. 
NUNES, Luiz AntônioRizzatto. Manual da monografia jurídica. 5.ed. revista e ampliada. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 
MEZZAROBA, Orides. Manual de metodologia da pesquisa no direito. São Paulo: Saraiva, 
2015. (acesso virtual). 

Bibliografia Complementar: 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2006. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. 6.ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
PESSOA, Simone. Dissertação não é um bicho-papão. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 
VIANA, Manuela Trindade. Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de 
conclusão de curso - série gvlaw metodologia. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso virtual). 
MACIEL, Jose Fabio Rodrigues. Formação humanística em direito. São Paulo: Saraiva, 
2012. (acesso virtual). 

9º Período 

Disciplina: 
                                   Prática Jurídica III (Trabalho)   

Carga horária 

Teórica Prática 

 125h 

EMENTA:  
Prática processual mediante atividades externas, em audiências e visitas dirigidas, e 
internas no NPJ, consistentes nos seguintes trabalhos: relatório circunstanciado de 
audiências trabalhistas e visitas agendadas a Vara do Trabalho, Tribunal Regional do 
Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho; Orientação jurídica à população carente; 
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elaboração de reclamações trabalhistas e defesas, simuladas; participação da prática 
simulada de audiências promovidas pelo NPJ. Prática em processos eletrônicos. 
Objetivos:  
Adquirir visão ampla e sistematizada do Direito Trabalhista; elaborar orientação de 
assistência jurídica pelo NPJ; elaborar demandas trabalhistas simuladas; orientar para a 
atuação com os órgãos e instituições jurídicas trabalhistas; Compreender os mecanismos 
constitucionais e legais à disposição do cidadão para obter a eficácia de seus direitos. 

Bibliografia Básica: 
ALEM. Fabio Pedro. Col. Prática do direito: arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2009. (acesso 
virtual) 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. Rio 
de Janeiro: Atlas, 2004. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
GUIMARAES, Guilherme Feliciano. Curso crítico de direito do trabalho: teoria geral do 
direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso virtual)  
CARDONE, Marly Antonieta. Advocacia trabalhista. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual)  
SARLET, Ingo Wolfgang. Diálogos entre o direito do trabalho e o direito constitucional. 
Estudos em homenagem a Rosa Weber. Série IDP. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual). 
CREMONESI, André. Direito do trabalho: coleção OAB nacional - 2ª fase. v.3. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (acesso virtual). 
BARSANO, Paulo Roberto. Segurança do trabalho para concurso público. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (acesso virtual). 

10º Período 

Disciplina: 
       Direito Administrativo  

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Patrimônio Público. Princípio da Probidade Administrativa. Licitação e Contratos 
Administrativos. Inexecução e extinção. Agentes Públicos. Processo Administrativo. 
Administração Pública e Intervenção na Ordem Econômica. A Ordem Econômica na 
Constituição Federal. Serviços Públicos. A Exploração Compartida dos Serviços Públicos. 
Concessão. Permissão. Autorização. O Princípio da Segurança Jurídica. Organizações 
Sociais. Domínio Público. Gestão dos Bens Públicos. Classificação. Formas de Aquisição e 
Alienação dos Bens Públicos. Utilização dos Bens Públicos. Os Bens Públicos em Espécie. 
Intervenção do Estado na Propriedade Privada. Responsabilidade Extracontratual do 
Estado. Responsabilidade do Estado por Atos Legislativos e Jurisdicionais. 
Objetivos: 
Proporcionar o estudo do Direito Administrativo, como disciplina científica e como corpo 
de normas jurídicas; Analisar os princípios e os institutos que regem a Administração 
Pública e os agentes que nela atuam a serviço público; Demonstrar as formas de 
intervenção na propriedade privada; Avaliar a relação existente dos bens que integram a 
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Administração Pública e a responsabilidade civil do Estado. 

Bibliografia Básica: 
SOUSA,Cássio Vinícius Steiner de Sousa, Gabriele Valgoi, Maytê Ribeiro 
TamuraMeletoBarboza, Rodrigo Flores Fernandes,Direito Administrativo, Alegre: Sagah, 
2019 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2019. 
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública, Tomo I. 12ª Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos,2018. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014. 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso virtual) 
GUIMARAES, Fernando Cezar Vernalha. Concessão de serviço público. São Paulo: Saraiva, 
2014. (acesso virtual) 
IDP CURSOS E PROJETOS LTDA. Direito administrativo econômico geral - série IDP. São 
Paulo: Saraiva, 2012. (acesso virtual) 
PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direito administrativo e disciplinar – preparatória 
para concurso de delegado depolícia. São Paulo: Saraiva, 2013. (acesso virtual). 
VELLOSO, Leandro. Direito Administrativo para o Exame da OAB - 2ª Fase. São Paulo: 
Saraiva, 2015. (acesso virtual). 

10º Período 

Disciplina: 
                Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional        

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Compreensão do fenômeno Empreendedorismo. Características do perfil empreendedor 
para o cenário mundial, nacional e regional. Reconhecimento de oportunidades e 
mercados potenciais para desenvolver um empreendimento. Estudo da responsabilidade, 
riscos e consequências. Visão estratégica sobre o campo de atuação. Desafios e 
competências requeridas pelo cenário atual. 
Objetivos: 
Promover a compreensão dos principais fundamentos do empreendedorismo e da gestão 
e liderança empreendedora, sob a perspectiva da visão estratégica; Desenvolver 
competências para conhecer e entender o contexto dos negócios na área de atuação do 
curso e o cenário socioeconômico regional; Identificar oportunidades e alternativas, de 
forma agregar conhecimentos, valor social e valor econômico, para as pessoas e 
organizações. 
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Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2012 
SALIM, César Simões; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa Cecília; RAMAL, Silvina Ana. 
Construindo Planos de Negócios: todos os passos necessários para planejar e 
desenvolver negócios de sucesso. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio 
de Janeiro: Campus, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
DOLABELA, Fernando et al. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 
HASHIMOTO, Marcos Cândido Borges. Empreendedorismo: Plano de Negócios em 40 
lições. São Paulo: Saraiva, 2014. 
HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2004.  
IEL. Empreendedorismo: Ciência, Técnica e Arte, Instituto EuvaldoLodi, CNI, IEL Nacional, 
2000.  
MALFERRARI, Carlos J. & DRUCKER, Peter. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: 
Thompson Pioneira, 1998. 

10º Período 

Disciplina: 
                                         Direito Empresarial III 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Direito falimentar e recuperação da empresa: evolução. Preservação da empresa. 
Disposições comuns para falência e recuperação judicial. Verificação e habilitação de 
créditos. Administrador judicial. Assembleia geral dos credores. Comitê de credores. 
Recuperação judicial. Recuperação extrajudicial. Falência. Crimes no âmbito da lei de 
recuperação de empresas. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras. 
Objetivos: 
Promover a compreensão e a importância do Direito Empresarial, assim como apresentar 
e discutir o significado dos institutos fundamentais do Direito Empresarial; de forma a 
estimular a capacidade de análise, domínio de conceitos e terminologia jurídica, 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais envolvidos. 

Bibliografia Básica: 
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: lei 
11.101/2005 artigo por artigo. São Paulo: RT, 2011. 
CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas: Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
CASTRO, Carlos Alberto Farracha de. Fundamentos do direito falimentar. Curitiba: Juruá, 
2009. 
PACHECO. José da Silva. Processo de recuperação judicial extrajudicial e falência. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. 
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PERIN JUNIOR, Ecio. Curso de direito falimentar e recuperação de empresas. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
SOUZA JÚNIOR, Francisco Sátiro de; PITIMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes 
(coordenação). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 
11.101/2005 – Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2007. 

10º Período 

Disciplina: 
Ética, Política e Direito Eleitoral 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA: 
Fundamentos e definição de Ética. Conceito de Moral. Conceito de Deontologia. Ética e 
Conduta. Ética Profissional. Código de Ética. Estudo da Ética diante dos avanços das novas 
tecnologias. A fragmentação dos valores na Pós-Modernidade. O resgate da dignidade da 
pessoa humana e da natureza. A Ética no diálogo interdisciplinar. Ética e cidadania. O 
trabalho como vocação. A construção de valores na formação profissional e humana 
integral. Ética e Direito. Ética Profissional nas profissões jurídicas. Código de Ética e 
Estatuto da OAB. Política e Direito Eleitoral. Princípios fundamentais em Direito Eleitoral e 
o voto no Brasil. Direitos políticos. Elegibilidade e inelegibilidade. Partidos políticos. 
Justiça Eleitoral. Organização do corpo eleitoral e votação. Jurisdição Eleitoral. 
Objetivos: 
Analisar aspectos éticos e comportamentais na política e na conduta eleitoral; 
desenvolver estudos da legislação eleitoral e de sua organização estrutural; Dar ao 
acadêmico a mais ampla visão do Direito Eleitoral no Brasil, como condição indispensável 
do Estado de Direito e do regime democrático. 

Bibliografia Básica: 
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
CAGGIANO. Monica Hermann Salem. Sistemas Eleitorais x representação política. 
Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1987. 
RAMAYANA, Marcos. (org.). Legislação eleitoral brasileira. 8. ed., ver., e atual. – Niterói, 
RJ: Impetus, 2012. 

Bibliografia Complementar: 
CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. Direito Eleitoral Brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. 
NALINI, José Renato. Uma nova ética para o juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.  
SAMPAIO, Rubens Godoy. Crise ética e advocacia. Porto Alegre: Safe, 2000.  
SILVA, José Carlos Sousa. Ética na advocacia. Porto Alegre: Safe, 2000. 
SILVA, Luís Virgílio Afonso da. Sistemas Eleitorais. São Paulo: Malheiros, 1999. 

10º Período 

Disciplina: 
                                         TCC II (Projeto) 

Carga horária 

Teórica Prática 

 30h 
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EMENTA:  
Revisão e aprofundamento teórico-metodológico dos capítulos de pesquisa. Realização 
de atividades de pesquisa voltadas à escrita do TCC. Elaboração, revisão final da escrita 
dos capítulos restantes e da apresentação oral perante banca. 
Objetivos: 
Conscientizar o aluno para a importância do Trabalho de Conclusão II; Estimular a 
atividade acadêmica de pesquisa científica; Orientar para a utilização das normas de 
metodologia científica; Desenvolver as técnicas de linguagem jurídica de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 4.ed. Rio de Janeiro: Editora 
Atlas, 2007. 
NUNES, Luiz AntônioRizzatto. Manual da monografia jurídica. 5.ed. revista e ampliada. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 
MEZZAROBA, Orides. Manual de metodologia da pesquisa no direito. São Paulo: Saraiva, 
2015. (acesso virtual) 

Bibliografia Complementar: 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2006. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. 6.ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
PESSOA, Simone. Dissertação não é um bicho-papão. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 
VIANA, Manuela Trindade. Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de 
conclusão de curso - série gvlaw metodologia. São Paulo: Saraiva, 2012. (acesso virtual). 
MACIEL, Jose Fabio Rodrigues. Formação humanística em direito. São Paulo: 
Saraiva,2012. (acesso virtual). 

10º Período 

Disciplina: 
Optativa I                                          

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Esse componente curricular será escolhido pelo estudante no rol de disciplinas optativas, 
apresentados ao final do ementário do curso conforme regulamento. 

Bibliografia Básica: 

Bibliografia Complementar:  

  

10º Período 

Disciplina: 
                                       Prática Jurídica IV (Penal) 

Carga horária 

Teórica Prática 

 125h 

EMENTA:  
Prática processual mediante atividades externas e internas no NPJ, consistentes nos 
seguintes trabalhos: relatório circunstanciado de audiências criminais, juizado especial 
criminal, tribunal do júri e visitas agendadas ao complexo penitenciário, delegacia de 
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polícia e batalhão da PM; assistência jurídica à população carente; elaboração simulada 
de ações criminais; realização de audiências; participação da prática simulada de júri 
popular promovida pelo NPJ. Prática em processos eletrônicos. 
Objetivos: 
Adquirir visão ampla e sistematizada do Direito, assimilando o nível de responsabilidade 
social no trato com as questões jurídicas concretas; Manter contato imediato com a 
comunidade destinatária da assistência jurídica oferecida pelo NPJ, com atividades de 
orientação pré-judicial; Elaborar demandas judiciais na área penal, promovendo 
concretamente todos os atos do processo visando à satisfação de direitos originários 
tanto das relações privadas como também das relações do indivíduo com o poder 
público; Habilitar para o trato com os órgãos e instituições jurídicas; Compreender os 
mecanismos constitucionais e legais à disposição do cidadão para obter a eficácia de seus 
direitos; Habilitar na prática da advocacia assistencial.  

Bibliografia Básica: 
JESUS, Damásio E. de. Teoria do domínio do fato no concurso de pessoas. São Paulo: 
Saraiva, 2002.  
GRECO, Rogério. Atividade policial: processuais penais.8ª ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017.  
GONCALVES, Marcus Vinicius Rios. Prática forense penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 
(acesso virtual). 

Bibliografia Complementar: 
BIANCHINI, Alice. Saberes do direito 13 - processo penal IV: júri. São Paulo: Saraiva, 2012. 
(acesso virtual). 
CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual)  
COLNAGO, Rodrigo Henrique. Prática forense penal. São Paulo: Saraiva, 2015. (acesso 
virtual). 
JESUS, Damásio Evangelista de. Violência contra a mulher. São Paulo: Saraiva, 2015. 
(acesso virtual). 
SUMARIVA, Paulo. Criminologia: teoria e prática. 4ªed. rev. ampl. e atual. -Niterói, RJ: 
Impetus, 2017. 

OPTATIVA 

Disciplina: 
LIBRAS 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Introdução: aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos da surdez. A Língua de 
Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de 
morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Praticar 
Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 
Objetivos: 
Promover o acesso ao conhecimento básico sobre diferentes aspectos relacionado às 
pessoas com necessidades especiais; Explorar os aspectos clínicos, educacionais e 
socioantropológico da surdez; Compreender as especificidades do indivíduo surdo em seu 
processo de interação; Contribuir para a superação da distância historicamente produzida 
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entre o surdo e o mudo ouvinte; Desenvolver conhecimento básico e prático no que se 
refere ao aprendizado da língua de sinais brasileira LIBRAS. 

Bibliografia Básica: 
QUADROS, Ronice M.; KARNOPP, Lodenir B. Língua de Sinais Brasileira. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.  
GOLDFELD, Márcia. A Criança Surda. São Paulo: Plexus, 2002.  
SILVA, Marília da Piedade M. Construção de Sentidos na Escrita do Aluno Surdo. São 
Paulo: Plexus, 2001. 

Bibliografia Complementar: 
COSTA, José Wilson da; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora. Novas linguagens e novas 
tecnologias. Rio de Janeiro, Vozes, 2004.  
FERNANDES, Eulália (Org.). Surdez e Bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
LIILO-MARTIN, D. Estudos de aquisição de línguas de sinais: passado, presente e futuro. 
In: QUADROS, R. M.; VASCONCELLOS, M. L. B. (Org.). Questões teóricas das pesquisas em 
línguas de sinais. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2008, p. 199-218.  
QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 
Artmed, 1997. 

OPTATIVA 

Disciplina: 
                                         Direito do Consumidor 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Origem, finalidade e campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Relação 
de consumo, elementos e conceitos legais. A proteção da incolumidade físico-psíquica e 
econômica do consumidor. Proteção pré-contratual (oferta e publicidade) e contratual. 
Práticas comerciais abusivas e cláusulas contratuais abusivas. A defesa do consumidor em 
juízo. 
Objetivos: 
Identificar os microssistemas que compõem o Código de Defesa do Consumidor e as 
demais leis pertinentes; Analisar o Direito do Consumidor, sua extensão e influência na 
sociedade, bem como os instrumentos administrativos e judiciais de efetivação desse 
direito; Elaborar argumentos opostos a partir de situações problemas. 

Bibliografia Básica: 
NUNES, Rizzato. Curso deDireito do Consumidor. 5.ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 5. ed, Rio de 
Janeiro, RJ: RT, 2005. 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 2.ed., São Paulo, SP: Atlas, 
2010. 

Bibliografia Complementar: 
CUNHA, Belinda Pereira da.Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010.  
MARQUES, Claudia Lima e Outros. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo, 
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SP: RT,2010. 
FILOMENO, Jose Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 10.ed. São Paulo, SP: 
Atlas,2010. 
CARVALHO, José Carlos Maldonato de. Direito do Consumidor. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Lumen Juris, 2009. 
ALMEIDA, João Batista de. Manual de Direito do Consumidor. 4.ed. São Paulo, SP: 
Saraiva, 2010. 

OPTATIVA 

Disciplina: 
                                 Direito Autoral e da Tecnologia 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Os princípios do processo eletrônico. A prova na Era digital. A proteção da privacidade e 
dos dados pessoais. O comércio eletrônico implicações no direito civil e consumerista. A 
propriedade intelectual e a internet. Propriedade Intelectual, Direito Autoral e 
Propriedade Industrial. Descoberta e invenção. Das Patentes. Registro. Duração. Licenças. 
Violações. Das Marcas. Formas de proteção de tecnologias não-patenteáveis: knowhow e 
trade secret. 
Objetivos: 
Apresentar as novas tecnologias aplicadas ao processo; estimular uma visão crítica do 
processo eletrônico em relação ao princípio do acesso à justiça; Analisar o processo 
eletrônico e suas consequências; Examinar os direitos dos autores de programas 
eletrônicos e as demais ramificações do direito autoral. 

Bibliografia Básica: 
BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI: Estudos de Direito. Rio 
de Janeiro: Lúmen Juris, 2014. 
BITTAR, Carlos Alberto. Direito do autor, 2ª ed. Editora Forense Universitária, 1988. 
NALINI, José Renato. Propriedade Intelectual. São Paulo: RT, 2013. 

Bibliografia Complementar: 
ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. Propriedade intelectual em 
perspectiva. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. 
BARBOSA, Denis Borges. Direito de autor. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2012. 
CHAVES, Antônio. Direito do autor. São Paulo: Saraiva, 1985. 
DE-MATTIA, Fábio Maria. Estudos de direito do Autor. São Paulo: Saraiva, 1985. 
LOBO, Thomaz Thedim. Introdução à Nova Lei de Propriedade Industrial, 2ª ed. Editora 
Atlas, 1998. 

OPTATIVA 

Disciplina: 
Direito Ambiental e Agrário 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
Direito ambiental. O Direito e os recursos ambientais. Direito ambiental brasileiro. 
Desenvolvimento sustentável. Danos ambientais e responsabilização. Crimes ambientais 
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Situação agrária brasileira. Teoria geral do direito agrário. Reforma Agrária e os aspectos 
gerais. Desapropriação agrária. Institutos básicos no direito agrário brasileiro: 
propriedade familiar; módulo rural; minifúndio; latifúndio; empresa rural e propriedade 
produtiva.   
Objetivos:  
Propor o conhecimento do Direito Agrário e Ambiental; Conhecer os dispositivos do 
Estatuto da Terra e das leis complementares; Conhecer e aplicar de forma crítica os 
princípios e regras do Direito Agrário na solução de problemas hipotéticos e concretos; 
Estimular a análise da legislação ambiental; Analisar os instrumentos de proteção e 
instrumentalização das dimensões jurídicas de responsabilização ambiental. 

Bibliografia Básica: 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
BORGES, Paulo Torminn. Instituições Básicas de Direito Agrário. São Paulo: Saraiva,1998. 
GODOY, Luciano de Souza. Direito Agrário Constitucional. São Paulo: Atlas, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (org.) Direito Ambiental. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. v. 1. (Doutrinas Essenciais) (acesso virtual) 
OLIVEIRA, Umberto Machado.Princípios de direito agrário na constituição vigente. 
Curitiba: Juruá, 2004. 
PRADO JR., Caio. A questão agrária no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1979. 
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2010. 
SOUZA, João Bosco Medeiros de. Direito Agrário. São Paulo: Saraiva, 1994. 

OPTATIVA 

Disciplina: 
                   Direito Previdenciário e da Seguridade Social 

Carga horária 

Teórica Prática 

60h  

EMENTA:  
A Previdência e o Estado Social. Direito Previdenciário. O Instituto Nacional de 
Previdência Social. Beneficiários. Prestações devidas aos segurados em geral. Custeio da 
Previdência Social. Previdência Social Rural. Noções de Acidentes do trabalho e Teorias 
sobre a responsabilidade. Reflexos no contrato de trabalho na seguridade social. 
Seguridade privada. 
Objetivos: 
Possibilitar os conhecimentos atinentes à legislação da seguridade social e da previdência 
social; Desenvolver um senso reflexivo acerca da previdência social e suas alternativas na 
sociedade globalizada; Construir uma visão crítica e construtiva do fenômeno da 
previdência social; Estabelecer comparativo entre o comando constitucional que prevê a 
assistencial social aos necessitados; 
Compreender o sistema integrado dos regimes previdenciários com o regime 
complementar. 

Bibliografia Básica: 
GONÇALES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. São Paulo: Atlas, 2007. 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário: Direito Previdenciário 
procedimental. São Paulo: LTr, 1998.  
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MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. São Paulo: Atlas, 2007.  

Bibliografia Complementar: 
BALERA, Wagner (Coord.) Curso de Direito Previdenciário: homenagem a Moacyr Velloso 
Cardoso de Oliveira. São Paulo: LTr, 1998.  
COIMBRA, José dos Reis Feijó. Direito Previdenciário Brasileiro. São Paulo: Trabalhistas, 
1999.  
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2010.  
GOES, Hugo. Manual de direito previdenciário. São Paulo: Ferreira, 2014.  
KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. São Paulo: Juspodivm, 2014. 

 

7. Metodologia 

Para que o processo de ensino não se torne mera transmissão de conteúdos 

desvinculados da realidade e/ou descrição da mesma, o entendimento institucional sobre os 

conteúdos nas diferentes disciplinas dos cursos, pauta-se pelo trabalho interdisciplinar, 

investigativo da realidade e inovador, articulando aspectos teóricos e empíricos, de forma a 

não priorizar uma dimensão em detrimento da outra. 

Decorre daí, a necessidade de repensar a perspectiva metodológica, propiciando 

situações de aprendizagem que possibilitem a interação dos diferentes conhecimentos e o 

contato do aluno com situações de iniciação científica. 

Considerando que as avaliações dos estudantes deverão basear-se nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares e que os cursos deverão utilizar metodologias e critérios 

para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem, em consonância com o 

sistema de avaliação (Lei n. 10.861, de 4 de Abril de 2004 – SINAES) e com a dinâmica 

curricular; optamos por priorizar as práticas pedagógicas que utilizam as atividades grupais.  

As práticas pedagógicas a serem empregadas nos cursos da Faculdade Lusófona do 

Rio de Janeiro são apoiadas em quatro concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem 

auto dirigida; aprendizagem baseada em problemas ou casos; aprendizagem em pequenos 

grupos de tutoria e aprendizagem orientada para a comunidade, conforme consta a seguir: 

I.Aprendizagem autodirigida: O estudante deverá conhecer os primeiros passos 

docaminho para aprender a aprender. Como busca e aquisição de conhecimentos constitui um 

processo contínuo ao longo da vida de cada indivíduo, os estudantes, durante o curso, serão 

encorajados a definir seus próprios objetivos de aprendizagem e tomar a responsabilidade por 
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avaliar seus progressos pessoais no sentido de quanto estão se aproximando dos objetivos 

formulados.  

Esta avaliação deve incluir a habilidade de reconhecer necessidades educacionais 

pessoais, desenvolver um método próprio de estudo, utilizar adequadamente uma diversidade 

de recursos educacionais e avaliar criticamente os progressos obtidos. Cada estudante poderá 

discutir suas características pessoais de aprendizagem com seu tutor e/ou orientador. 

Desta forma, procurar-se-á estimular os discentes para que desenvolvam sua 

capacidade de compreensão dos conteúdos ministrados através de práticas personalizadas de 

estudo como auxílio de professores escolhidos pelos mesmos e nomeados pela Coordenação 

Geral Acadêmica da IES como responsáveis pela orientação do discente. 

II.Aprendizagem baseada em problemas ou casos: Na aprendizagem baseada em 

problemas ou casos, o caso é utilizado como estímulo à aquisição de conhecimento e 

compreensão de conceitos. Nesta metodologia deve-se buscar:  

a) Declarar o problema oferecido, explorando os dados apresentados e refletindo 

se existe alguma pergunta sobre a descrição do problema que possa ser formulada para melhor 

explicá-lo;  

b) Resumir os dados oferecidos no problema, especificando: o que é o problema? 

Do que trata o problema? 

c) Identificar os pontos importantes do problema, definindo quais são as áreas de 

conhecimento relevantes; 

d) Identificar o conhecimento atual relevante ao problema, frente aos objetivos de 

aprendizagem propostos;  

e) Desenvolver hipóteses, a partir da explicação dos dados apresentados no 

problema; identificar o conhecimento adicional requerido para melhorar a compreensão do 

problema, baseado nas necessidades de aprendizagem individual e/ou grupal;  

f) Identificar os recursos de aprendizagem apropriados, dentre uma diversidade: 

livros, periódicos, base de dados local ou remota, programas interativos multimídia, 

entrevistas com professores; profissionais ou usuários, vídeos, laboratórios, comunidade, isto 

é, quais são as fontes de recursos mais apropriadas à exploração deste problema? 

g) Procurar novos conhecimentos, utilizando recursos de aprendizagem 

apropriados, o que implica em ampliar os horizontes de busca além dos limites institucionais 



  

139 
 

 

 

(outras bibliotecas, outros acervos, outros locais passíveis de utilização no processo ativo de 

ensino-aprendizagem);  

h) Sintetizar os conhecimentos prévios e novos sem relação ao problema, isto é, 

baseado em sólidas evidências científicas, como pode explicar o problema agora?  

i) Repetir alguns ou todos os passos anteriores, se necessário;  

j) Reconhecer o que foi identificado como uma necessidade de aprendizagem, 

mas que não foi adequadamente explorado, para incursões complementares;  

k) Sintetizar os conhecimentos auferindo-se, se possível, testar a compreensão do 

conhecimento adquirido por sua aplicação em outro caso ou problema.  

Neste sentido, o discente poderá vivenciar situações práticas em sala de aula e em 

visitas técnicas conduzidas e orientadas por professores responsáveis por disciplinas 

específicas.  

III. Aprendizagem em pequenos grupos de tutoria: A aprendizagem baseada em 

problemas pode ocorrer tanto de maneira individual como em pequenos grupos. Porém, é no 

grupo de tutoria que o pensamento crítico pode ser encorajado e argumentos levantados, 

ideais podem ser construídos de maneira criativa, novos caminhos podem ser estabelecidos, 

permitindo a análise coletiva de problemas que espelhem a prática profissional futura.  

O estudante deve desenvolver competências para tornar-se um integrante ativo, com 

contribuições para o grupo, seja este um grupo de aprendizagem, de pesquisa ou de trabalho 

formado por profissionais.  

O grupo de tutoria representa, portanto, um laboratório para aprendizagem sobre a 

integração humana, onde estudantes podem desenvolver habilidades de comunicação, 

relacionamento interpessoal e a consciência de suas próprias reações no trabalho coletivo, 

constituindo uma oportunidade para aprender a ouvir, a receber e assimilar críticas, e por sua 

vez, oferecer análises e contribuições produtivas ao grupo. É um fórum onde os recursos dos 

membros do grupo são mais efetivos que a somatória das atividades individuais.  

O grupo de tutoria promove a oportunidade para a auto avaliação, na qual o estudante 

pode analisar seu próprio progresso, seus pontos fortes e as áreas que requerem atenção. Os 

grupos de tutoria serão compostos por estudantes e suas atividades orientadas por um 

professor tutor, escolhido pelos estudantes e nomeado pela Coordenação Geral Acadêmica da 

Faculdade.  
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IV. Aprendizagem orientada para a comunidade: Processos educacionais orientados à 

comunidade consistem em proporcionar atividades de ensino-aprendizagem que utilizam 

extensivamente a comunidade como ambiente/situação de aprendizagem. 

A interação com a comunidade é desenvolvida continuamente em todas as séries dos 

cursos. Está inserida numa filosofia educacional baseada na comunidade, com trabalho em 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

Esta comunidade inclui grupos sociais, empresas, escolas e instituições sociais, entre 

outras. A interação comunitária permitirá ao estudante trabalhar com membros da 

comunidade, não se restringindo somente a um foco estrito, mas estendendo-se em outros 

setores relacionados aos problemas existentes ou potenciais identificados.  

Os estudantes conduzirão, em equipes, pesquisas na comunidade, desenvolvendo 

experiências em análise e solução de problemas. A meta da interação comunitária é 

proporcionar aos estudantes, por meio de um trabalho contínuo durante todos os cursos de 

graduação, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à prática profissional. 

Esta meta é alcançada a partir do desenvolvimento de atividades em comunidades-

alvo, através da execução de projetos de pesquisa e extensão elaborados e coordenados por 

professores com o auxílio da Coordenação do Curso, além do envolvimento ativo do 

estudante na preparação e exercício da docência de cursos e/ou oficinas dirigidas à 

comunidade. 

7.1. Aspectos Metodológicos Aplicados à Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal 

Existirá sempre por parte da Faculdade Lusófona do Rio de a preocupação com os 

estudantes que possuem necessidades educacionais especiais, principalmente porque a 

inadequação metodológica se transforma em um dos principais fatores que podem 

desfavorecer e até mesmo inviabilizar a participação e aprendizagem desse grupo de pessoas.  

Desta forma, a acessibilidade se concretiza com a diversificação metodológica em 

razão da necessidade de atendimento especial de algum estudante em função de sua situação 

de deficiência. 

Para conseguir alcançar o êxito na promoção da aprendizagem e na maior participação 

de estudantes que possuem necessidades educacionais especiais no processo educativo, por 

meio do curso de Direito, não poupará esforços para implantar recursos e estratégias 

metodológicas que auxiliarão nesse desenvolvimento pedagógico. 
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Quanto ao aspecto atitudinal, a busca metodológica estará concentrada na 

materialização de ações e projetos relacionados à importância da acessibilidade em toda a sua 

amplitude, constituindo-se num espaço de qualidade da educação para todos e transformando-

se num elemento estruturante da inclusão educacional no curso de Direito. 

Outro ponto importante a ser trabalhado, em prol da acessibilidade atitudinal, é a 

preparação da comunidade universitária para a sensibilização e o reconhecimento dos 

benefícios da convivência na diversidade e do ambiente acessível a todos. 

Ao dar a visibilidade às ações de inclusão e sistematizar informações acerca do tema 

como elementos facilitadores para articulação e acompanhamento de discentes, docentes, 

técnicos administrativos e terceirizados com necessidade de atendimento diferenciado no 

interior da IES, tais ações garantem a existência de acessibilidade atitudinal. 

Com relação ao aspecto pedagógico, a remoção de barreiras metodológicas e técnicas 

de estudo está relacionada diretamente com à concepção subjacente à atuação docente, ou 

seja, a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e 

inclusão educacional. 

Sendo assim, no curso de Direito da Faculdade Lusófona, o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes que possuem necessidades educacionais especiais será garantido 

por meio da atuação docente na promoção de processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar o processo de ensino de alunos 

com deficiência, para isso a IES tem se orientado pela NBR 9050 (atualizada em setembro de 

2004) da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

com Deficiência a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos; pela Portaria nº 

3.284, de 07 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas 

com deficiência para instruir os processos de autorização, credenciamento e reconhecimento 

de cursos; e, ainda, no Decreto n° 5296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a 

legislação existente sobre o tema e define os tipos de deficiência e seus níveis. 

8. Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio Supervisionado está inserido na matriz curricular como prática obrigatória. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, são desenvolvidas, 

preferencialmente, ao abrigo de termos de compromisso celebrados, resguardados os Direitos 

dos alunos quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos e finalidades. 
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O estágio supervisionado será realizado nos7º, 8º, 9º e 10º semestres. 

O Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiro é a unidade responsável pela condução do estágio supervisionado de prática jurídica, 

tendo por função precípua contribuir para a formação acadêmica de qualidade do estudante de 

Direito, propiciando-lhe os recursos e os meios necessários para o aprendizado, o exercício e 

o aperfeiçoamento da prática forense. 

 

 

 

O Regulamento do Estágio Supervisionado encontra-se no Anexo III deste PPC. 

8.1. Orientação, supervisão e coordenação no NPJ 

Todas as atividades desempenhadas no Estágio Curricular em Prática Jurídica – 

Simulado e Real são acompanhadas e avaliadas exclusivamente pelos Professores 

Orientadores, sob a Supervisão do Coordenador do NPJ, nas diversas etapas que compõem o 

cronograma de estágio (Prática Jurídica I, Prática Jurídica II, Prática Jurídica III, e Prática 

Jurídica IV), por meio de uma ficha de acompanhamento, permanentemente atualizada sobre 

o andamento do estágio. 

O Professor orientador registra na ficha de acompanhamento as orientações, 

recomendações e anotações gerais sobre o desenvolvimento do estágio e sobre o cumprimento 

ou não das etapas programadas para e pelo estagiário. 

O Estágio Supervisionado no curso de graduação em Direito, fundamentalmente 

realiza-se a partir da elaboração, pelo Coordenador do NPJ, de uma proposta semestral das 

diversas atividades atinentes ao estágio supervisionado; da composição de equipes e escalas 

de horários dos estagiários e da designação dos professores orientadores do estágio 

supervisionado. 

A Coordenação também providencia o Termo de Compromisso do Estágio e o Termo 

de Compromisso do Supervisor no local do estágio, sendo este realizado de forma externa. 
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Além destes, ao final de cada período, o estagiário apresenta, a critério da Coordenação do 

NPJ, os seguintes itens: 

- Avaliação Escrita acerca da Prática Simulada, a ser realizada ao final de cada módulo 

simulado; 

- Pasta de Relatórios de Acompanhamento a Audiências e Visitas Orientadas, quando 

estas ocorrerem, sendo requisito para avaliação e contagem de carga horária real e simulada 

do estágio; 

- Relatório do Acompanhamento de Estágio. 

Observações: Após a escolha pela Coordenação do NPJ, juntamente com o Professor 

Orientador do módulo de estágio respectivo, de qual(is) instrumento(s) serão critério de 

avaliação de cada módulo (simulado e real), e da entrega pelos estagiários destes, os mesmos 

serão parte integrante da avaliação e autorização(ou não) a realizar a etapa seguinte do 

estágio. 

De acordo com o regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e estágio curricular 

supervisionado, compete ao NPJ: 

a) organizar, coordenar, controlar e orientar o estágio supervisionado de prática 

jurídica; 

b) servir de base de apoio acadêmico e burocrático/administrativo para professores e 

acadêmicos envolvidos com o estágio supervisionado de prática jurídica; 

c) avaliar as atividades práticas desenvolvidas pelos acadêmicos do curso e comunicar 

os resultados ao controle acadêmico. 

Ainda segundo o regulamento, compete ao coordenador do NPJ controlar o fichário 

individual dos acadêmicos do estágio de prática jurídica que deverá conter a relação de 

atividades efetivamente desenvolvidas por cada discente, com as avaliações atribuídas pelos 

professores orientadores. 

8.2. Convênios e Parcerias 

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro é conveniado 

com a OAB‐RJ e, portanto, as atividades de estágio supervisionado poderão ser computadas 

como estágio profissional. Os discentes que apresentarem a situação de impedimento ou 

incompatibilidade para a realização das atividades de prática profissional real, típicas do 
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estágio profissional, realizarão atividades de prática simulada sob a supervisão do docente 

orientador. 

Outrossim, a celebração de parcerias com empresas públicas e privadas assume 

relevância na missão de formar profissionais capacitados a operar de acordo com as 

peculiaridades e necessidades regionais. As parcerias da FLRJ são estabelecidas com base em 

termos de convênio, caracterizando a intenção de realizações de interesses comuns. 

9. Atividades Complementares 

Além das disciplinas teóricas e práticas obrigatórias, os alunos deverão cumprir, ao 

longo do curso, carga horária de 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares no 

curso de Direito, as quais visam incentivar e proporcionar ao aluno a oportunidade de 

participar de experiências diversas, bem como uma trajetória autônoma e particular, 

contribuindo assim, para sua formação humana e profissional. 

Essas Atividades são componentes curriculares enriquecedores e complementadores 

ao perfil do formando. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, 

conhecimentos e competências 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 de trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade. O discente é responsável pela comprovação das atividades 

complementares realizadas. 

Por fim, o regulamento das Atividades Complementares, define o conjunto de 

atividades válidas que poderão ser realizadas, os critérios de aproveitamento, validação e 

comprovação, dentre outros requisitos necessários à sua realização. 

Para o registro acadêmico, o estudante deve apresentar, ao Núcleo de Apoio ao 

Estudante, relatório discriminando as atividades complementares realizadas com a respectiva 

carga horária, devendo apresentar original para verificação do cumprimento de tais atividades. 

Os itens que integram as Atividades Complementares devem ser desenvolvidos ao longo do 

curso, devendo-se evitar a realização das atividades em um único ano ou período. 

O regulamento das atividades complementares encontra-se no anexo IV deste PPC. 
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10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

A atividade científica é parte integrante e fundamental da formação do profissional 

que se dedica a área jurídica, pois a sociedade contemporânea requer profissionais com 

conhecimento de métodos científicos que auxiliem na produção de novos saberes e busquem 

as resoluções de problemas.  A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro entende que a correta 

formação do estudante está relacionada não só ao aprendizado de matérias técnicas e teóricas, 

mas também ao desenvolvimento das suas capacidades de raciocínio, crítica e reflexão. 

Assim, inseriu em sua prática acadêmica o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de modo 

a aferir o quanto tais capacidades foram corretamente desenvolvidas. 

O TCC tem sua estrutura composta por elementos obrigatórios e visa o estudo de um 

tema delimitado, objetivando o aprofundamento do conhecimento, como importante 

contribuição para o segmento em que se insere. É realizado individualmente, no decorrer dos 

9º e 10º semestres do curso de Direito, onde os alunos devem perfazer um total de 60 horas de 

atividades, sendo 30 horas por semestre. Tem como responsável um coordenador e a 

orientação discente fica a cargo de professores do curso escolhidos para este fim. 

O regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) encontra-se noAnexoII. 

11. Apoio ao Discente 

Estamos buscando construir um processo contínuo no qual se possa não só avaliar o 

ser humano em sua totalidade (afetiva, social, motora-corporal e cognitiva) como também 

orientá-lo na busca dessa profissionalização. 

11.1. Formas de Acesso ao Curso 

São modalidades de ingresso no curso, a saber: 

a) Candidatos com curso de Ensino Médio, ou equivalente, concluído e que tenham 

sido classificados em Processos Seletivos (vestibulares) ou outro processo da qual a IES 

participa, como o PROUNI; 

b) Portadores de diploma de Ensino Superior, devidamente registrado; 

c) Acadêmicos vinculados a outras Instituições, através do processo de transferência 

ou de aluno em regime especial; 

d) Solicitantes de rematrícula, através do processo de reingresso previsto em 

Regimento da Instituição; 
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e) Estrangeiros, com curso de Ensino Médio ou equivalente, por meio de processo 

seletivo especial, regido por convênios de Cooperação Internacional firmados com a IES. 

11.2. Apoio Pedagógico e Atendimento Extraclasse aos Discentes 

A IES mantém uma política que assegura o atendimento individualizado do aluno pelo 

seu Coordenador. Assim sendo, desde o início e durante todo o curso, o Coordenador 

orientará os alunos sobre qualquer assunto ligado ao curso e ao desempenho discente. 

Além disso, o apoio pedagógico é realizado por todos os setores da IES (Secretaria 

Acadêmica, membros do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE, Ouvidoria, 

Professores em TI e TP, Biblioteca etc.), a fim de proporcionar ao discente ambiente 

adequado ao êxito da aprendizagem. 

Os laboratórios podem ser utilizados pelos discentes, fora do horário de aulas, com a 

participação de técnicos ou auxiliares, para o reforço da aprendizagem prática. 

A biblioteca está aberta durante o horário de funcionamento da instituição, sempre 

com profissionais habilitados para o melhor atendimento, para que os discentes possam 

realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença 

em sala de aula. 

O Regulamento do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE encontra-se no Anexo 

V deste PPC. 

11.3. Apoio Financeiro 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro oferece bolsas de estudos ao corpo discente. 

São 06 (seis) os tipos de bolsas previstas, podendo-se optar por: bolsa Carente ou Portador de 

Necessidades Especiais, Bolsa Família (concedida para dois ou mais membros da mesma 

família), Bolsa funcionário e seus dependentes, Bolsa Convênio Empresa, Bolsa por 

Vestibular e Bolsa Monitoria. 

A Bolsa Carente ou Portador de Necessidades Especiais é destinada aos alunos que 

apresentam hipossuficiência econômica, limitando sua capacidade de custear parcial ou 

integralmente as mensalidades, e para aqueles portadores de algum tipo de necessidades 

especiais. 
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A Bolsa Família é concedida aos alunos que possuam algum parente com ascendência 

ou descendência direta (pais, filhos, irmãos e cônjuges), matriculados na Faculdade Lusófona 

do Rio do Janeiro. 

A Bolsa Funcionário e seus dependentes é concedida aos funcionários e aos seus 

dependentes legais conforme estipulado em Convenção Coletiva. 

A Bolsa Convênio Empresa é dirigida aos funcionários das empresas com as quais a 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro possuí convênio nesse sentido. A bolsa conferida ao 

funcionário, independentemente do cargo ou função, conforme termos do convênio garante 

um desconto de 20% a 40% no valor das mensalidades. Esta bolsa é fornecida com recursos 

financeiros próprios da Instituição não havendo por parte da empresa conveniada nenhum 

custo ou ônus. 

A Bolsa por Vestibular é concedida aos alunos que obtiverem as três primeiras 

colocações no processo seletivo (vestibular) a cada período, sendo: 40% para o 1º colocado, 2 

25% para o 2º e 3º colocados. 

A Bolsa Monitoria é concedida aos alunos que exercem a função de monitor de 

estudos participando de atividades designadas pelo Coordenador de Curso. 

As bolsas oferecidas pela Instituição são concedidas apenas aos alunos que cumprem 

os seguintes requisitos: a) pagamento rigorosamente nas datas dos vencimentos; b) bom 

desempenho acadêmico apurado pelo CR (Coeficiente de Rendimento); c) frequência igual ou 

acima de 90%; d) cumprimento das normas disciplinares e de convivência conforme o 

Regimento Geral. O não atendimento a qualquer destes itens implica no cancelamento da 

bolsa. 

Os pedidos de bolsa devem ser efetuados nos prazos estipulados pela Instituição 

divulgados nos murais e na internet. Os pedidos indeferidos são respondidos por escrito no 

prazo máximo de 15 dias, após a data final de entrega dos pedidos. Para a concessão de 

qualquer das bolsas o aluno deve assinar o comunicado de Ciência de Bolsa. 

As bolsas não podem ser aplicadas cumulativamente. Contudo, seus percentuais 

poderão ser acrescidos ou reduzidos de acordo com o desempenho acadêmico do aluno, 

expressamente caracterizado pelo CR (Coeficiente de Rendimento) igual ou superior a 7 

(sete), apurado a cada semestre. 
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Além das bolsas de estudo concedidas pela Instituição, se for do seu interesse 

providenciará o seu cadastro no Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, 

permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento concedido. 

11.4. Estímulo a Permanência 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro tem como compromisso promover a atenção 

integral ao discente, visando garantir sua permanência na Instituição e oportunizando a 

interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a inserção em 

atividades de iniciação científica e extensão. 

Portanto, proporciona ao corpo discente adequado e eficiente atendimento de apoio ou 

suplementar, às atividades de sala de aula. Proporciona ainda atendimento individual ao 

aluno, buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento 

do processo educacional, prestando informações aos órgãos competentes, aos quais solicita 

providências e propõe soluções. 

11.5. Mecanismos de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação e preparar os alunos 

ingressantes para o Ensino Superior, por meio de uma visão de ensino progressista, 

motivacional e construtivista, os conteúdos e as abordagens curriculares dos cursos de 

graduação da  IES estão estruturados de modo a contemplarem, em sua organização e 

dinamização, as diversidades cognitivas dos discentes. 

Deste modo, o processo de nivelamento da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro 

consiste em subsidiar os discentes de elementos básicos em disciplinas de uso fundamental 

aos seus estudos universitários. 

Após o ingresso inicial, os alunos são submetidos, regularmente, a avaliação, em cada 

disciplina, para identificação de possíveis falhas na formação no ensino médio. As 

necessidades identificadas são objetos de análise para a definição do programa a ser ofertado 

ao aluno ou grupo de alunos. 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro apresenta como programa permanente de 

nivelamento o(s) curso(s) de Matemática Básica e Língua Portuguesa ofertados gratuitamente 

aos alunos matriculados nos cursos de graduação. 
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11.6. Monitoria 

A monitoria é um programa de apoio pedagógico ao discente praticada pela Faculdade 

Lusófona Rio do Janeiro como incentivo à participação dos acadêmicos em atividades 

teóricas e práticas, bem como o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade 

docente, como parte de um conjunto de estratégias e oportunidades oferecidas com a 

finalidade de proporcionar uma formação mais qualificada, além de dar condições de 

continuidade dos estudos e aprofundamento de conhecimentos. 

Os alunos do curso de Direito podem participar do Programa de Monitoria destinado a 

propiciar aos alunos interessados a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a 

carreira docente, nas funções de ensino, iniciação científica e extensão. 

Os monitores auxiliam o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, 

inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de atividades 

de iniciação científica e extensão e de trabalhos práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores auxiliam, sob a supervisão docente, na orientação em 

trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de 

conhecimento e experiência, conforme regulamento disciplinado no Anexo VI deste PPC. 

11.7. Apoio Psicopedagógico aos Discentes 

Durante o curso podem ocorrer situações em que o estudante se depare com 

dificuldades no processo de aprendizagem que podem estar relacionadas com fatores 

cognitivos e/ou emocionais, sociais, entre outros. 

A quantidade crescente de informação exige uma dedicação por parte do aluno em que 

é necessária a capacidade de concentração. Por outro lado, o trabalho com diferentes sujeitos, 

que trazem experiências distintas requer do professor um conhecimento acerca da necessidade 

de utilização de metodologias diversificadas que possam atender as demandas de 

aprendizagem por parte dos alunos. 

Dessa forma, os estudantes recém-ingressantes, assim como os demais já 

matriculados, muitas vezes apresentam dificuldades de adaptação ao ambiente acadêmico. 

Para tanto, o serviço de apoio psicopedagógico, propõe-se a estar atento a estas questões e a 

atuar nesta área, procurando examinar e orientar os alunos em seus eventuais tropeços no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos que apresentam excessivo número de 

faltas, ou persistente aproveitamento deficiente são convidados a comparecer a este setor, 

onde está à sua disposição a possibilidade de acompanhamento profissional para investigar as 

dificuldades que eventualmente possam estar comprometendo o processo educativo. 

Com esta mesma ótica preventiva serão entrevistados os alunos que solicitarem 

trancamento ou cancelamento de matrícula. Também serão realizadas orientações 

profissionais para o desenvolvimento de postura empreendedora, crítica e ético-humanística 

na tarefa educacional. Deste modo, os estudantes se adaptarão à sua nova situação por meio 

de estratégias, de direcionamento e defesas psicodinâmicas, comportamentais e afetivas. 

A todos os alunos, o apoio psicopedagógico assegura atendimento individual e/ou 

grupal para a busca de orientações quanto ao abuso de drogas, álcool, tabagismo e demais 

problemas sociais e comportamentais que venham a influenciar no processo de ensino-

aprendizagem, como também para solucionar problemas resultantes da interação aluno-

professor. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem podem ocorrer problemas que venham 

desencadear baixo desempenho nas disciplinas por parte dos alunos, influenciados por fatores 

didáticos e metodológicos. 

Neste caso, a intervenção deve acontecer com o professor, por meio de ação conjunta 

entre o apoio psicopedagógico e a coordenação de curso. 

O apoio psicopedagógico também trabalha com os pais dos alunos, principalmente 

aqueles que solicitam esclarecimentos sobre as questões relacionadas a seus filhos. 

Por fim, este serviço é coordenado por profissional com formação na área.  

11.8. Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e produção 

acadêmica 

O curso de Direito apoia a participação de seus alunos em atividades de iniciação 

científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza educacional, cultural 

e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem. 

A participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de 

extensão, sempre é sob a orientação docente, fazendo parte da estratégia de aprendizagem e 

objetivando o estreitamento da relação professor-aluno. 
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A Faculdade Lusófona Rio dojaneiro incentiva os alunos do curso de Direito a 

produzirem artigos científicos para, posteriormente, serem publicados em meios de 

comunicação impresso ou digital, conforme critérios estabelecidos pelo órgão competente, 

bem como na sua revista própria.                

 

 

 https://www.google.com/search?q=https://latinoamericanarevistas.org/wp 

11.9. Atividades Extracurriculares não computadas como Atividades Complementares 

O aluno do curso de Direito tem acesso periódico a atividades variadas, que agregam 

conhecimento à sua formação e permitem o ingresso empírico a conhecimentos que 

enriquecem sua área de atuação, proporcionando um aprendizado propedêutico e multifocal. 

 Essas atividades são consideradas extracurriculares, não devendo ser computadas 

como Atividades Complementares: a) Palestras que ocorrem dentro das disciplinas 

obrigatórias do curso e que acrescentam valor cognitivo a estas, sem o caráter avaliativo dos 

conteúdos oficiais; b) Visitas orientadas/técnicas que acontecem no horário de aula não serão 

computadas como atividades complementares, pois estão vinculadas aos conteúdo das 

disciplinas. 

12. Participação em Centros Acadêmicos 

O corpo discente tem como órgão de representação os representantes de turma 

diretamente eleitos por seus pares para representação e intermediação de questões de interesse 

coletivo do grupo discente.  
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A Faculdade Lusófona Rio do Janeiro dá apoio aos estudantes no processo de 

organização de suas representações. A representação tem por objetivo promover a cooperação 

da comunidade acadêmica e o aprimoramento da FLRJ, vedadas atividades de natureza 

político-partidária, em entidades alheias à instituição.  

O exercício da representação nos órgãos colegiados não exime o aluno do 

cumprimento de suas obrigações escolares. Compete aos representantes de turma indicar os 

representantes discentes, com Direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a 

acumulação. 

A convivência estudantil na Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro é estimulada pela 

oferta de atividades científicas, extensionistas, artísticas, culturais, desportivas e de lazer, na 

sede da instituição ou em instalações cedidas, mediante convênio. 

12.1. Participação em Intercâmbios 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro tem como meta iniciar o Programa de 

Intercâmbio no curso de Direto, que tem como objetivo geral estimular a elaboração e a 

implementação de estratégias de melhoria do ensino, da iniciação científica e da extensão da 

instituição, de modo a apoiar esforços institucionais para a capacitação e para o 

aprimoramento da qualificação dos seus discentes, pesquisadores e docentes, bem como a 

consolidação de programas de iniciação científica e extensão em nível de graduação. 

 

 

Avaliar os alcances do processo de formação do profissional e a melhoria na qualidade 

de vida e sua inserção no mundo do trabalho na área de formação constituem/constituirão 

numa ação importante para a avaliação dos processos pedagógicos do curso de Direito. 

Para realizar o acompanhamento dos egressos do curso de Direito, a Faculdade 

Lusófona do Rio de Janeiro mantém um serviço de consulta e análise dos resultados 

socioeconômico dos egressos através de coleta de informações com o uso de formulários a 

serem preenchidos pelos alunos no início e final do curso, bem como, entre seis meses e um 

ano após sua formação. 

Este processo objetiva fazer um estudo comparativo entre os aspectos 

socioeconômicos dos alunos desde o ingresso no curso até o alcance do mercado de trabalho, 
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mapeando as melhorias promovidas pela formação conquistada e as necessidades para 

continuar enfrentando as mudanças advindas do mundo globalizado. Além disso, visa 

também, avaliar qual o percentual de egressos que efetivamente estão trabalhando na área de 

sua formação, bem como sua inserção profissional local e regional.  

Também será coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada 

para revisar o plano e os programas. 

O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida será 

fundamental para o aprimoramento. Os dados obtidos serão analisados pelos Colegiados de 

Curso, que deverão revisar o plano e programas de curso de forma a obter uma melhor 

adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho. Em 

seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso serão encaminhados à 

Comissão Própria de Avaliação e ao Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão, a 

quem compete adotar as medidas necessárias para correção de eventuais distorções 

identificadas. 

No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos, 

a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro oferecer cursos de pós-graduação lato sensu, visando 

a educação continuada para os egressos de seus cursos de graduação. 

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a Faculdade Lusófona Rio do Janeiro 

promoverá diversas ações no sentido de promover a atualização e o aperfeiçoamento de seus 

egressos. Nesse sentido, serão realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse 

dos egressos. Também serão oferecidos cursos de curta duração, todos elaborados de acordo 

com os interesses profissionais dos egressos. 

13. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

O Curso de Direito está integrado ao processo de avaliação institucional da Faculdade 

Lusófona do Rio do Janeiro. Cabe à Comissão Própria de Avaliação (CPA) organizar e 

implementar o processo de avaliação institucional. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro está organizada para cumprimento do que determina 

a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e possui regulamento específico para orientar, 

sistematizar, operacionalizar, realizar diagnósticos, apresentar resultados e atuar de forma 

propositiva junto aos cursos no que se refere às ações necessárias para a melhoria destes. 
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Para organizar, implementar, desenvolver e acompanhar o processo de autoavaliação, 

a CPAda Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro conta com a Coordenação de Avaliação 

Institucional, vinculada à Diretoria, com a finalidade de coordenar todos os trabalhos 

envolvidos neste processo. 

O processo de autoavaliação conta com a participação de toda a comunidade 

acadêmica. São aplicados diversos instrumentos, particularmente, os destinados à avaliação 

do desempenho individual (questionários abertos, fechados e entrevistas), com a participação 

dos professores, dos alunos, do pessoal técnico-administrativo e da sociedade civil 

organizada. A avaliação do desempenho individual não pode ser divulgada, exceto para os 

próprios interessados e, reservadamente, para os dirigentes institucionais. 

A CPA encaminha à direção superior da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiros 

resultados das avaliações periódicas, nelas incluindo as avaliações das condições de ensino, 

realizadas pelo MEC, bem como os resultados doENADE, para posterior indicação de ações 

corretivas de pontos fracos e de fortalecimento dos aspectos positivos do ensino, da iniciação 

científica, da extensão, dos recursos humanos e das instalações, por parte dos órgãos/núcleos 

da instituição.  

A CPA também emite relatório anual, para a Diretoria, sobre o monitoramento do 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

No exercício de suas atividades, a CPA mantém articulação permanente com todos os 

setores acadêmico-administrativos da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, interagindo 

permanentemente com todos os atores do processo institucional e de aprendizagem. Também 

mantém articulação com os órgãos do MEC responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

14. Atividades de Tutoria 

As disciplinas do Curso de Direito são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar 

com funções de planejamento, implementação e gestão. Para a realização destas funções e 

para a garantia de oferta de disciplinas com qualidade e do suporte ao aluno, esta equipe é 

composta por professor, tutor e corpo técnico-administrativo, conforme detalhamento a 

seguir: 

1)Professor 
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O professor é um profissional qualificado na área específica da disciplina ofertada e 

com conhecimento e experiência no uso de novas tecnologias na educação. Este profissional 

deve ser capaz de: a) Estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; b) Selecionar e preparar 

todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas; c) Identificar 

os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; d) Definir 

bibliografia, videográfica, audiografia, tanto básicas quanto complementares; e) Elaborar o 

material didático para a disciplina à distância; f) Trabalhar em equipe multidisciplinar que 

contenha profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, 

desenvolvimento de páginas web, entre outros; g) Avaliar-se continuamente como 

profissional participante do projeto de ensino a distância. 

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro pode compor esta equipe, denominando 

como professores coordenadores de disciplinas ou conteudistas, ou os profissionais do seu 

quadro docente. Em razão das contingências, realizou contratação de serviços externos para 

esta função respeitando as especificidades das disciplinas e o perfil profissional exigido. Esta 

equipe deve ser supervisionada pelo pessoal de gestão acadêmica, que fica alocado na sede. 

2) Tutor 

O tutor exerce um papel fundamental na prática pedagógica, contribuindo para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Para cada disciplina há tutoria 

presencial e à distância. 

Os tutores devem desenvolver as seguintes funções: a) Auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo; b) Incentivar o hábito de 

iniciação científica; c) Esclarecer dúvidas em relação a conteúdo específicos e ao uso das 

tecnologias disponíveis no curso; d) Participar de momentos presenciais obrigatórios, tais 

como avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios, quando se aplicam; e) Manter 

permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica do curso; 

f) Responder aos e-mails com dúvidas sobre o ambiente do curso; g) Verificar constantemente 

se os alunos estão acessando e participando ativamente e, caso seja necessário, entrar em 

contato com os ausentes; h) Conhecer o conteúdo, as atividades propostas para a disciplina e a 

metodologia de aprendizagem; i) Incentivar a participação dos alunos em fóruns e auxiliar os 

alunos na superação de dificuldades; j) Conhecer o perfil do egresso do curso e as 

competências e habilidades atribuídas à sua disciplina; l) Participar ativamente das ações de 
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capacitação promovidas pela instituição de ensino e preocupar-se constantemente com sua 

atualização profissional. 

O tipo de tutoria adotado pela Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, no curso de 

Direito, será o modelo bimodal, onde acontece a mescla da tutoria à distância com a 

presencial. Os tutores, tanto presenciais quanto a distância, devem conhecer o projeto 

pedagógico do curso, o material didático e os conceitos específicos dos conteúdos sob sua 

responsabilidade. 

O tutor à distância tem como principal função a mediação pedagógica junto aos 

estudantes. 

Faz parte desta mediação o esclarecimento de dúvidas por meio de fóruns de discussão 

e e-mail. Além disso, ele deve selecionar material de apoio e complementação aos conteúdos, 

bem como participar dos processos avaliativos. 

O tutor presencial tem como principal função atender aos estudantes nos polos, em 

horários pré-estabelecidos e auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades e no uso das 

tecnologias. Para isso ele deve ter boa fluência tecnológica, conhecer o projeto pedagógico do 

curso, o material didático e o conteúdo específico sob sua responsabilidade, fomentando nos 

alunos o hábito da iniciação científica. O tutor deve estar presente nos momentos presenciais 

obrigatórios, como: avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios. 

3) Corpo Técnico-Administrativo 

Os profissionais do corpo técnico-administrativo têm por função oferecer o apoio 

necessário à realização das disciplinas, atuando na sede junto à equipe docente responsável 

pela gestão e apoio presencial. 

Estas atividades envolvem duas dimensões: a administrativa e a tecnológica. A 

dimensão tecnológica diz respeito à atuação desses profissionais nos polos de apoio presencial 

em atividades de suporte técnico para laboratórios e bibliotecas e nos serviços de manutenção 

e zeladoria de materiais e equipamentos tecnológicos. Na dimensão administrativa, os 

profissionais devem atuar em funções de secretaria acadêmica e no apoio ao corpo docente e 

aos tutores nas atividades presenciais e/ou à distância, na distribuição e recebimento de 

material didático e atendimento a estudantes usuários de laboratórios e bibliotecas. 
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15. Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são recursos didáticos 

constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, as quais são 

adotadas no curso de Direito com o intuito de enriquecer e qualificar o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos pelo 

curso. 

Dentro de uma proposta pedagógica que abrange teoria e prática, o curso de Direito 

aborda o uso das TICs como ferramentas para auxílio a docentes e discentes no sentido de 

estimular o uso de metodologias de ensino inovadoras e dinâmicas. 

Em um processo de troca de informações e conhecimentos, que permeia tanto o 

contexto da disciplina quanto incentiva a interdisciplinaridade, o uso das TICs é motivado e 

incentivado como ferramenta dentro e fora da sala de aula, a partir de funcionalidades que 

permitem a interação por meio de atividades e materiais didáticos dentro de uma perspectiva 

pedagógica que envolve docentes e discentes. 

Desta forma, o uso das TICsconstituí um desafio constante, que depende de ambas as 

partes do processo de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, as estimula a desempenhar 

constantemente suas funções. Estas práticas devem estar alinhadas com as definições 

pedagógicas do curso, servindo como uma extensão delas no contexto de um ambiente virtual 

de aprendizagem. 

Os docentes e discentes utilizam um sistema de gestão acadêmica que permite a troca 

de informações sobre as disciplinas, conteúdo didático e a realização de atividades 

extraclasse, avisos e recados. Por meio desta ferramenta, docentes cadastram/cadastrarão e 

consultam/consultarão planos de ensino, bem como gerenciam/gerenciarão o material 

didático, mantendo o registro do semestre atual e anteriores. Os materiais didáticos são: 

arquivos, links ou textos simples, cadastrados pelo professor diretamente pelo sistema. 

Além de fornecer funcionalidades para os professores, o sistema de gestão das 

informações acadêmicas permite que os alunos consultem as informações cadastradas. Ao 

acessar o sistema, o aluno visualiza a lista de suas turmas no semestre atual e, ao escolher 

uma, tem acesso a informações de atividades extraclasse, material didático e plano de ensino 

da turma. 
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Além disso, a IES fornece, como conjunto de ferramentas de TICs, à comunidade 

acadêmica e geral um portal institucional (https://faculdadeparaiso.edu.br) que apresenta 

notícias e informações atualizadas sobre a instituição e suas atividades, bem como, permitem 

ao público a leitura de notícias relacionadas ao curso e o acesso as informações acadêmicas. 

Contudo, as principais tecnologias de informação e comunicação utilizadas no curso 

de Direito são: a) Ambientes virtuais e suas ferramentas; b) Redes sociais e suas ferramentas; 

c) Fóruns eletrônicos; d) Tecnologias de telefonia; e) Programas específicos de computadores 

– softwares; f)Conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais – livros; g) Conteúdos 

disponibilizados em suportes eletrônicos. 

16. Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutores e Estudantes 

Ao longo do curso os estudantes vão interagir nas suas turmas, dentro do ambiente 

virtual de aprendizagem, por meio de várias ferramentas, favorecendo a aprendizagem 

colaborativa e a troca de informações, tanto de modo síncrono como de modo assíncrono. 

Para auxiliar a interação entre docentes, tutores e estudantes, a IES disponibilizar um 

canal de diálogo permanente com o professor/tutor da disciplina, de forma assíncrona no 

ambiente virtual de estudo. Em relação a interação estudante x estudante, será disponibilizado 

um módulo de “bate-papo” com os colegas de turma, para trocar informações, de forma 

assíncrona (mensagens no ambiente). E, via Chat, pelo “Troca de Ideias On-line”, no qual 

poderá conversar com os seus colegas em tempo real. O estudante poderá entrar em contato 

com a coordenação de EAD, sempre que precisar.  

A interação entre tutores presenciais e à distância é mediada pelo coordenador de 

curso por meio de ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, com 

destaque para fóruns e chats. Estes espaços são importantes para trocas entre tutores e 

professores, de modo que a aprendizagem do aluno seja potencializada e o perfil do egresso 

desenvolvido de acordo com o projeto pedagógico do curso. As ferramentas disponibilizadas 

permitem reuniões e avisos. 

17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

A avaliação pedagógica praticada na IES institui a necessidade de se realizar práticas 

avaliativas condizentes com o perfil do egresso desejado, o que reflete a importância de 

enfrentar o desafio. Assim, para romper com o processo de seleção excludente e controlador, 
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o desafio está em identificar os critérios a serem adotados, seus fins e a relação desses com o 

perfil do ingresso. Portanto, a avaliação é também um processo que repensa as aproximações 

e os distanciamentos na concretização do perfil do egresso. 

O sistema de avaliação não deve incidir sobre elementos a serem memorizados, mas 

na verificação da capacidade de refletir sobre o conhecimento, de questioná-lo e de (re) 

construí-lo dos pontos de vista científico, metodológico e político. 

O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas a capacidade de 

acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. Avaliar competências e 

habilidades dos alunos significa verificar não apenas se adquiriram os conhecimentos 

necessários, mas também se, quando e como fazem uso deles para resolver situações-

problema (reais ou simuladas) relacionadas, de alguma forma, com o exercício da profissão. 

Dessa forma, a avaliação é realizada mediante critérios explícitos, compartilhados com 

os alunos, uma vez que o que é objeto de avaliação representa uma referência importante para 

quem é avaliado, tanto para a orientação dos estudos como para a identificação dos aspectos 

considerados mais relevantes para a formação em cada momento do curso. 

O Regimento Geral da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro dispõe o seguinte sobre 

a avaliação da aprendizagem: 

a) O aproveitamento escolar é verificado mediante avaliações parciais, durante o 

período letivo, e mediante um eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada 

avaliação;  

b) A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento nas Avaliações Parciais;  

c) Cabe ao docente a atribuição das notas das Avaliações Parciais e Finais, em graus 

de zero a dez, e a responsabilidade do controle de frequência dos alunos, devendo a 

Coordenação do Curso fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de 

omissão e comunicando à Diretor Acadêmico as disfunções;  

d) Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

e demais atividades escolares, o aluno é aprovado independentemente da prova final, o aluno 

que obtiver média de aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete), correspondentemente à 

média aritmética simples, com arredondamento, da média das avaliações parciais, ao final do 

período letivo;  
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e) Mediante prova final, o aluno que tenha obtido média de aproveitamento final 

inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 4,0 (quatro), obtendo nota final igual ou superior a 

10,0 (dez), correspondente à soma da média de aproveitamento à nota da prova final;  

f)O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento nas datas 

fixadas, poderá realizar até uma “Segunda Chamada” de cada disciplina, a ser realizada 

conforme o Calendário Acadêmico. Poderá ser concedida revisão de nota, por meio de 

requerimento, dirigido à Coordenação que está vinculado, no prazo de cinco dias úteis após a 

divulgação do resultado (consultar valores na Secretaria);  

g) O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, sejam as notas mínimas 

exigidas, deverá cursar novamente a disciplina, de acordo com as normas fixadas pelo 

CONSEPE;  

h) É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do período 

letivo cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em até 03 (três) disciplinas, 

computadas as dependências das séries anteriores;  

 i) O aluno promovido ao ano letivo seguinte, em regime de dependência, deve 

matricular-se obrigatoriamente na nova série e nas disciplinas de que depende, salvo se não 

estiverem sendo oferecidas, observando-se, na nova série a compatibilidade de horário e 

aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de frequência e de aproveitamento. 

j)  É considerado reprovado na série o aluno reprovado em 4 (quatro) disciplinas ou 

mais. 

l) O aluno reprovado na série, ou seja, em dependência em 04 (quatro) ou mais 

disciplinas, computadas as das séries anteriores, deverá cursá-las prioritariamente no período 

letivo subsequente, podendo, entretanto, cursar outras da série subsequente, em função de um 

plano de estudos definido de acordo com as normas emanadas pelo CONSEPE, ficando 

dispensado de cursar aquelas em que já obtivera aprovação. 

m) A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em 

horários especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependência ou adaptação, 

como forma de recuperação, em períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as 

suas atividades regulares, aprovadas pelo CONSEPE. 
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n) As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não 

aplicabilidade de provas escritas ou de avaliações finais, terão sua forma de avaliação definida 

em norma específica. 

 

18. Avaliação da Aprendizagem na modalidade EAD 

Na modalidade à distância, os procedimentos de avaliação da aprendizagem sempre 

levam em consideração os dispositivos estabelecidos no Regimento da IES e na legislação da 

educação superior para EAD, sendo completados pelos critérios destacados abaixo. 

A avaliação da aprendizagem é feita de modo contínuo e utilizando mais de uma 

forma. Neste aspecto, a avaliação é entendida como um processo e deve prever mecanismos 

permanentes de acompanhamento dos estudantes. Para tanto, a avaliação é composta de 

atividades individuais e em grupos de aprendizagem, estimulando a prática da autoavaliação. 

Os tutores presenciais e à distância, alinhados com o coordenador de curso, vão 

atribuir notas, acompanhar o desempenho dos estudantes, identificar suas dificuldades e 

propor ações para saná-las durante a ocorrência de cada disciplina do curso. 

A diversidade e a quantidade de atividades avaliativas para a composição da nota final, 

bem como as funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem e o desenho do sistema de 

comunicação, interatividade e de gestão acadêmico-administrativa, garantem o 

acompanhamento permanente dos estudantes. 

As avaliações vão acontecer à distância e nas instalações da IES, onde 

necessariamente é feita a prova. Todas as datas de entrega de atividades e de realização da 

prova estão preestabelecidas nos manuais e guias do aluno. 

A nota é composta de acordo com o estabelecido no Regimento Geral da Faculdade 

Lusófona Rio do Janeiro, respeitando as condições de aprovação do estudante e mecanismos 

de dependência e recuperação. 

São instrumentos de avaliação, na disciplina: atividades integradoras e de autoestudo, 

portfólio, atividades de autoavaliação, atividades de grupos de aprendizagem e prova. 

19 Número de vagas 

Para o curso de Direito estão previstas 200 vagas totais anuais sendo 60 vagas 

matutinas e 140 vagas noturnas, com dois ingressos anuais, atendendo a política didático-
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pedagógica da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro esua infraestrutura física, tecnológica e 

de recursos humanos. 

IV. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

Os professores da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro possuem qualificações 

adequadas às atividades que desenvolvem e foram selecionados, levando-se em consideração 

as características regionais em que está inserido o curso, bem como a concepção pedagógica 

proposta. 

A competência global dos docentes pode ser inferida de fatores como qualificação 

acadêmica, experiência profissional e de magistério superior, 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. 

1.Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O NDE do curso de Direito possui atribuições acadêmicas de acompanhamento e 

atuação na concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico. 

A alteração e permanência dos membros do NDE são verificadas anualmente, no 

início de cada semestre letivo, com base no corpo docente alocado ao curso e na legislação 

vigente. 

O Coordenador do Curso tem o papel de proporcionar adequada articulação do NDE 

com o Colegiado do Curso, com o objetivo de aprimorar o processo de oferta do curso e o 

cumprimento das normas legais aplicáveis. Cabe ao Coordenador de curso oferecer apoio 

técnico-administrativo aoNDE para o seu pleno funcionamento. 

Os membros são incentivados e estimulados pela IES, por meio de ações de 

capacitação didático-pedagógica e de cunho financeiro, a permanecerem no NDE para manter 

a qualidade do curso e o bom relacionamento entre o corpo social e os dirigentes da 

instituição.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Direito, é composto por cinco 

docentes, conforme estabelece a Resolução do CONAES nº 1/2010. Além disso, os membros 

atendem aos requisitos de titulação e regime de trabalho, exigidos pela referida legislação. 

Eis a relação dos membros do NDE e suas respectivas titulações e regimes de trabalho: 

             Nº Docentes    Titulação Regime de Trabalho 
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Roberto Monteiro Litrento Mestre Parcial 

Rosana Antunes Mestre Integral 

Paola Porto Doutora Parcial 

Tais Loureiro Doutora Parcial 

José Madeira Doutor             Parcial 

 

O coordenador do curso de Direito acompanha a qualidade de seu curso por meio de 

um contato direto com corpo discente e docente, disponibilizando uma escuta sensível e 

atuante. 

De acordo com os termos estabelecidos pelo Regimento da IES, o coordenador do 

curso participa ativamente no Colegiado de Curso e no Núcleo Docente Estruturante, bem 

como representa o curso nas reuniões do Conselho Superior. Também exerce atribuições 

executivas no que se refere a pós-graduação e extensão. 

É o profissional responsável pela normalidade acadêmica e administrativa de 

funcionamento do curso, bem como pelo bom relacionamento entre alunos e docentes. 

2. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

O Colegiado de Curso é órgão superior deliberativo, consultivo e normativo em 

matéria didático-científica e disciplinar, com a seguinte constituição: Coordenador do Curso, 

que o preside; pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelos demais docentes do curso; e 

dois representantes dos discentes, eleito por seus pares. 

O Colegiado de Curso se reúne ordinariamente, uma vez a cada semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador do Curso, ou por convocação de 

2/3 de seus membros. 

 Compete ao colegiado de curso: 

I) Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas 

e respectivos programas; 

II) Refletir sobre a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação 

das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e 

projeto pedagógico do curso; 

III) Promover a avaliação do curso em conjunto com a CPA – Comissão Própria de 

Avaliação; 

IV) Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 
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V) Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelos demais órgãos colegiados.  

As decisões concernentes ao curso de Direito são registradas em Atas das reuniões e 

arquivadas para consulta. Quando não dependem exclusivamente da atuação do coordenador 

do curso, o encaminhamento das referidas decisões se dá por meio de comunicação 

transmitida aos destinatários responsáveis pela execução das providências. 

 

3. Corpo Técnico-Administrativo  

Os profissionais do corpo técnico-administrativo têm por função oferecer o apoio 

necessário à realização das disciplinas, atuando na sede junto à equipe docente responsável 

pela gestão e apoio presencial. Estas atividades envolvem duas dimensões: a administrativa e 

a tecnológica. A dimensão tecnológica diz respeito à atuação desses profissionais nos polos de 

apoio presencial em atividades de suporte técnico para laboratórios e bibliotecas e nos 

serviços de manutenção e zeladoria de materiais e equipamentos tecnológicos.  

Na dimensão administrativa, os profissionais devem atuar em funções de secretaria 

acadêmica e no apoio ao corpo docente e aos tutores nas atividades presenciais e/ou à 

distância, na distribuição e recebimento de material didático e atendimento a estudantes 

usuários de laboratórios e bibliotecas. 

 

4. Equipe Multidisciplinar 

 A equipe multidisciplinar, estabelecida em consonância com o PPC, é constituída por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, sendo responsável pela concepção, 

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a 

educação a distância. Ela possui plano de ação documentado e implementado e processos de 

trabalho formalizados. A Equipe Multidisciplinar é composta pelo Professor Tutor da 

disciplina, o Coordenador do Curso, Coordenador de EAD da Instituição, Cada um na sua 

área de formação e trabalho contribuem para o desenvolvimento do PPC do curso na 

modalidade a distância. Com Plano de ação documentado e implementado e processos de 

trabalho formalizados. 
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5. Experiência profissional do corpo docente 

Ao selecionar o corpo docente do curso de Direito, FLRJlevou em consideração o 

tempo de experiência profissional não acadêmica (fora do magistério) como estratégia para 

compor o quadro do curso, bem como uma das formas de facilitar o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, em razão de conteúdo específicos das disciplinas. 

O percentual de docentes destacados é acima com experiência profissional, fora do 

magistério superior, igual ou superior a 2(dois) anos, é de 100%. 

6. Perfil do Coordenador 

 O curso é coordenado pela professora Me.Rosana Maria de Moraes e Silva Antunes, possui 

graduação em direito pela Universidade Salgado de Oliveira (2000), Mestre e Doutoranda em 

Direito pela Universidade Federal Fluminense.  Acadêmica com intenso envolvimento com 

ensino, pesquisa e extensão. É monitora, gestora e idealizadora de projetos de Pesquisa e 

Extensão no Brasil e internacionais, como atuação na Universidade de Vigo (Espanha) e 

Coimbra (Portugal). É advogada com 20 anos de prática jurídica no contencioso e 

administrativo.  Atuou como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica; especialista em 

Direito Civil e Processo Civil,especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 

(EMATRA RJ); autora de livros acadêmicos; possui formação em procuradora institucional; 

professora conteudista de Direito do grupo Sagah.;professora do curso em direito; palestrante 

em eventos acadêmicos. 

 

6.1Atuação do coordenador  

O coordenador aprovado em processo seletivo pelo Diretor Acadêmico é o 

responsável pela gestão do curso, podendo ser o mesmo docente cumular a coordenação de 

mais de um curso, observados os limites legais. Cujas atribuições do coordenador presidir as 

reuniões do Colegiado do Curso e Núcleo Docente Estruturante. Propor alterações na Matriz 

Curricular e nos Conteúdos programáticos das disciplinas para que estejam em consonância 

com o PPC do curso e a DCN do curso. Propor ao Conselho Superior alterações no PPC do 

curso, ouvido o Colegiado. Acompanhar o desempenho do corpo docente nos processos de 

autoavaliação. Apresentar a diretoria um plano anual de atividades a serem desenvolvidas no 

próximo ano letivo. Aprovar os relatórios das atividades do curso, ao final de cada semestre. 
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Aprovar os relatórios de monitoria, estágios e atividades complementares de cada semestre. 

Atender docentes e discentes do curso e colaborar com os demais órgãos acadêmicos, na 

FLRJ – Curso: Bacharelado em Direito esfera de sua competência. Decidir sobre o 

aproveitamento de disciplinas já cursadas e realizar adaptações que se fizerem necessárias, 

ouvindo o docente de cada disciplina. Definir em conjunto coma Diretoria, o perfil acadêmico 

dos docentes do curso, bem como propor programas de avaliação e formação continuada dos 

mesmos, além de outras providências elencadas no PDI em vigor. 

 

6.2. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 As atividades acadêmicas do Coordenador do Curso de Direito da FLRJ serão 

desenvolvidas em tempo integral. 

 

6.3. Corpo Docente: Titulação. 

 O curso de Direito da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro compõe a titulação do 

seu corpo docente de acordo com o art. 66 da lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

 O corpo docente analisa colaborativamente os conteúdos dos componentes 

curriculares, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, 

fomenta o raciocínio crítico com PPC .base em literatura atualizada, para além da bibliografia 

proposta, proporciona o acesso a conteúdo de pesquisa de ponta, relacionando-os aos 

objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e incentiva a produção do conhecimento.  

O corpo docente participa de processos periódicos de verificação dos conteúdos 

curriculares das suas respectivas disciplinas, através do uso da plataforma eletrônica do curso, 

onde ele tem espaço para gerir o conteúdo de sua disciplina.  

O portal Mestre Ágil disponibiliza para o professor espaços onde ele necessariamente 

determinará o conteúdo diário de sua disciplina e indicará quais objetivos e conteúdos 

presentes na sua ementa serão trabalhados naquelas respectivas datas. Neste mesmo portal, o 

professor incluirá textos de apoio, vídeos e questionários, com o objetivo de implementar, 

através da moderna pedagogia e dos ideais da aprendizagem ativa, instrumentos que 

proporcionam ao aluno a possibilidade de debater em fóruns presentes nesta plataforma 

virtual os conteúdos disciplinares.  



  

167 
 

 

 

Sendo assim,FLRJ – Curso: Bacharelado em Direito a plataforma virtual funciona 

como uma extensão da sala de aula e como espaço de planejamento pedagógico. Os conteúdos 

curriculares e as bibliografias são atuais e plenamente adequados às disciplinas, bem como 

dão suporte à pesquisa realizada por discentes e docentes e asseguram o desenvolvimento das 

competências previstas nos objetivos das disciplinas e no perfil do egresso.  

Os conteúdos trabalhados no espaço curricular têm espaço para se tornarem ainda 

mais robustos, por meio do programa de iniciação científica e tecnológica (PICT) e demais 

atividades de extensão, como as monitorias. A produção realizada tem espaço para publicação 

anual em anais, bem como em periódicos qualificados. 

Relação de docente 

Docentes Titulação       RT 

Rosana Maria de Moraes e Silva Antunes Doutorado * TI 

Tais Loureiro Santos Doutorado TP 

Paola Porto Doutorado TP 

Guilherme Hart Signorini Mestre TP 

José Augusto Soares Silva Mestre H 

Roberto Monteiro Litrento Mestre TP 

José Marcos Tayah Doutorado TP 

Daniela Duarte  Mestre TP 

Telson Pires  Mestre H 

Fagner Sandes  Mestre TP 

Leonardo Fernando Cardoso Silva Especialista TP 

Leonardo Pugliese Especialista TP 

Leila Castro Mestre  TP 

José Maria Madeira  Doutorado H 

Maurilio Oliveira Mestre H 

Rosane Pires  Mestre H 

Jorge Paes  Doutorado TP 

Marcio Barboza  Mestre H 

Juan Magalhaes  Mestre  H 

Joao Torres  Mestre H 

João Daniel  Doutorado H 

Rafael Piran Mestre  H 

Paula Ramada Doutorado TP 

                  *titulação em andamento 

 A soma de docentes destacados na tabela acima, com titulação em programas de pós-

graduação stricto sensu é de 21 professores, equivalente a 91,3%. O Percentual de doutores 
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em relação ao total de docentes indicados é de 30,04%. O percentual de mestres em relação ao 

total de docentes indicados é de 6,08%. 

 

6.4. Regime de trabalho do corpo docente do curso  

O regime de trabalho do corpo docente do curso de Direito, distribuído em tempo 

integral (TI), tempo parcial (TP) e horista (H), está destacado no quadro abaixo:  

 

A soma dos docentes em regime de tempo integral e parcial é de professores, 

equivalente a 83%. A comprovação do vínculo empregatício e da carga horária do regime de 

trabalho poderá ser aferida pela comissão avaliadora na época da avaliação in loco. 

 

Tabela de formação de professores  

Nº Docentes Titulação % 

7 Doutor 30,4 

1 Doutorando 4,34 

13 Mestre 56,2 

2 Especialista 17,3 

 

Tabela de regime de trabalho 

Nº Docentes Regime        % 

1 TI 4,34 

12 TP 52,1 

10 Horista 43,4 

 

6.5. Experiência profissional do docente  

Corpo docente possui experiência profissional no mundo do trabalho, contribuindo 

para aprendizagem significativa dos alunos, por meio da problematização da teoria, com 

estudos de caso e relatos de experiências práticas das suas áreas de formação em articulação 

com as demais áreas do curso. Esta experiência permite a apresentação, em sala de aula, de 

exemplos práticos contextualizados, demonstrando a interação da prática com a teoria, 

aplicando a interdisciplinaridade no contexto laboral, analisando competências previstas no 

PPC e as realizando no processo de transformação do aluno em egresso. Ao selecionar o 

corpo docente do curso de Direito a FLRJ levou em consideração o tempo de experiência 

profissional não acadêmica (fora do magistério) como estratégia para compor o quadro do 
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curso, bem como uma das formas de facilitar o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, em razão de conteúdo específicos das disciplinas.  

O percentual de docentes destacados na tabela acima com experiência profissional, 

fora do magistério superior, igual ou superior a 5(cinco) anos, é de 100%. 

 

6.6. Experiência no exercício da docência superior  

O corpo docente do curso tem ampla experiência na docência superior, comprovada 

nas devidas pastas laborais. Esta experiência leva a identificação antecipada de potenciais 

dificuldades dos alunos, a exposição do conteúdo em linguagem aderente às características da 

turma, apresentação de exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 

curriculares, elaboração de atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos 

com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados 

para redefinição de sua prática docente, levando a diagnósticos antecipados e adequação de 

sua prática em situações posteriores.  

 

6.7. Experiência no exercício da docência na educação a distância  

O professor é um profissional qualificado na área específica da disciplina ofertada e 

com conhecimento e experiência no uso de novas tecnologias na educação. Este profissional 

deve ser capaz de: a) Estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; b) Selecionar e preparar 

todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas; c) Identificar 

os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; d) Definir 

bibliografia, videográfica, audiografia, tanto básicas quanto complementares; e) Elaborar o 

material didático para a disciplina à distância; f) Trabalhar em equipe multidisciplinar que 

contenha profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, 

desenvolvimento de páginas web, entre outros; g) Avaliar-se continuamente como 

profissional participante do projeto de ensino a distância.  

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro pode compor esta equipe, denominando 

como professores coordenadores de disciplinas ou conteudistas, ou os profissionais do seu 

quadro docente. 

 Em razão das contingências, realizou contratação de serviços externos para Curso: 

Bacharelado em Direito esta função respeitando as especificidades das disciplinas e o perfil 
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profissional exigido. Esta equipe deve ser supervisionada pelo pessoal de gestão acadêmica, 

que fica alocado na sede.  

 

6.8. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância  

Os tutores possuem experiência comprovada em ensino a distância que são 

desenvolvidas com treinamentos internos e externos. Todos possuem conhecimento 

acadêmico e profissional das disciplinas que lecionam.  

Por serem bimodal os alunos têm tutoria a distância e suporte presencial, os alunos das 

disciplinas a distância da FLRJ são da mesma unidade. Ao longo do curso os estudantes vão 

interagir nas suas turmas, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, por meio de várias 

ferramentas, favorecendo a aprendizagem colaborativa e a troca de informações, tanto de 

modo síncrono como de modo assíncrono.  

Para auxiliar a interação entre docentes, tutores e estudantes, a FLRJ disponibiliza um 

canal de diálogo permanente com o professor/tutor da disciplina, de forma assíncrona no 

ambiente virtual de estudo.  

Em relação a interação estudante x estudante, é disponibilizado um módulo de “bate-

papo” com os colegas de turma, para trocar informações, de forma assíncrona (mensagens no 

ambiente). E, via Chat, pelo “Troca de Ideias On-line”, no qual poderá conversar com os seus 

colegas em tempo real. O estudante poderá entrar em contato com a coordenação de EAD, 

sempre que precisar.  

A interação entre tutores presenciais e à distância é mediada pelo coordenador de 

curso por meio de ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, com 

destaque para fóruns e chats. Estes espaços são importantes para trocas entre tutores e 

professores, de modo que a aprendizagem do aluno seja potencializada e o perfil do egresso 

desenvolvido de acordo com o projeto pedagógico do curso. As ferramentas disponibilizadas 

permitem reuniões e avisos 

 

6.9. Atuação do colegiado de curso ou equivalente  

O Colegiado de Curso é órgão superior deliberativo, consultivo e normativo em 

matéria didático-científica e disciplinar, com a seguinte constituição: Coordenador do Curso, 
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que o preside; pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelos demais docentes do curso; e 

dois representantes dos discentes, eleito por seus pares. 

O Colegiado de Curso se reúne ordinariamente, uma vez a cada semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador do Curso, ou por convocação de 

2/3 de seus membros. 

Compete ao colegiado de curso: 

• Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas; 

• Refletir sobre a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais e projeto pedagógico do curso; 

• Promover a avaliação do curso em conjunto com a CPA – Comissão Própria de 

Avaliação; 

•  Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

• Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos 

demais órgãos colegiados.  

As decisões concernentes ao curso de Direito são registradas em Atas das reuniões e 

arquivadas para consulta. Quando não dependem exclusivamente da atuação do coordenador 

do curso, o encaminhamento das referidas decisões se dá por meio de comunicação 

transmitida aos destinatários responsáveis pela execução das providências. 

 

6.10. Titulação e formação do corpo de tutores do curso  

Todos os tutores são professores da FLRJ possuem formação e aderência nas 

disciplinas a distância que lecionam e todos também possuem formação strictosenso. 

 

6.11. Experiência do corpo de tutores em educação a distância Interação entre tutores 

(presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e coordenadores de curso a 

distância)  

Existe interação tanto presencial quanto a distância entre os professores tutores e a 

coordenação do curso à distância. As disciplinas a distância são oferecidas somente na FLRJ 
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que possui uma única unidade, sendo assim, os professores e coordenadores são os mesmos 

na modalidade presencial e EaD 

 

6.12. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica.  

As produções estão disponíveis nas pastas dos docentes. 

V.INFRAESTRUTURA 

O modelo pedagógico praticado requer, para a sua adequada implementação, 

ambientes acadêmicos, físicos e tecnológicos relevantes para o desenvolvimento dos cursos e 

programas. 

 

1. Instalações físicas gerais 

As instalações físicas da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro sãocompartilhadas 

com o Colégio Paraíso que estão localizadas na Avenida Visconde de Itaúna, 2671, Paraíso – 

São Gonçalo, Todas as dependências estão adequadas ao atendimento e desenvolvimento das 

atividades e programas da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. 

As especificações de serventias obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados 

quanto à ventilação, iluminação, dimensão, acústica e destinação específica. 

As salas de aula, laboratórios, biblioteca e outras dependências são de uso privativo 

dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas sem 

vínculos institucionais quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em 

casos de expressa autorização da Diretoria. 

A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasses, desde 

que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados. As salas 

de aula estão aparelhadas por turmas para possibilitar melhor desempenho docente e discente. 

A IES prima pelo asseio e limpeza mantendo as áreas livres varridas e sem lixo, pisos 

lavados, sem sujeira e móveis sem poeira. Os depósitos de lixo são colocados em lugares 

estratégicos, como próximos às salas de aula, na biblioteca, nas salas de estudo etc. 

As instalações sanitárias gozarão de perfeitas condições de limpeza com pisos, paredes 

aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a IES mantémpessoal adequado e material de 

limpeza disponível. 
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Dispõe ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem, 

disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos específicos aos cursos ofertados. 

Os locais de trabalho para os docentes estão adequados às necessidades didático-

pedagógicas, tanto em termos de espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e 

equipamentos e acessibilidade. 

As instalações possuem nível de informatização adequado, com as dependências 

administrativas e acadêmicas servidas de equipamentos. 

As plantas das instalações encontram-se na instituição, à disposição das autoridades 

educacionais, as quais comprovam a existência dos ambientes a seguir detalhados: 

 

ESPAÇO FÍSICO ATUAL 

Térreo 

Quantidade Espaços M² 

1 Biblioteca 258 

1 NPJ 48 

1 NPES 30 

1 Laboratório de Informática 13 

1 Sala de Professores 42 

1 Gabinetes de trabalho das coordenações 50 

1 Gabinete da direção 24 

2 Banheiros 129 

1 Copiadora 12 

1 Atendimento 3 

1 Secretaria Acadêmica 14 

1 Arquivo 9 

1 Gabinete Secretaria Acadêmica 12 

1 Tesouraria/RH 8 

1 CPA 15 

1 Sala de atendimento psicopedagógico 15 

1 Depósito 50 

16 Sala de aula 560 

1 Centro Esportivo Polivalente 1200 

1 Restaurante 60 

2 Estacionamento 113,0 

 Total térreo 2.665 

1º Pavimento 
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Quantidade Espaços M² 

6 Sala de aula 288 

1 Área de circulação 24 

2 Banheiros 48 

1 Auditório 160 

 Total 1º Pavimento 520 

2º Pavimento 

Quantidade Espaços M² 

10 Sala de aula 480 

1 Área de circulação 24 

0 Banheiro 0 

 Total 2º Pavimento 504 

3º Pavimento 

Quantidade Espaços M² 

14 Sala de aula 672 

1 Área de circulação 32 

 Total 3º Pavimento 704 

Mezanino 

Quantidade Espaços M² 

1 Área de circulação 60 

1 Elevador 2 

 Total Mezanino 62 

 

1.1. Infraestrutura de Segurança 

Atenta às condições de segurança aos seus usuários, a FLRJ tendo em vista que as 

instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou suas edificações para 

atenderem todas as condições de segurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso 

de emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente 

distribuídos, conforme normas legais. 

1.2. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A política de infraestrutura que a IES adota, é a da manutenção preventiva, a qual 

ocorre todo fim de semestre letivo e início do próximo, preparando os ambientes e 

equipamentos para uso seguro e com qualidade, e também adota a política de manutenção 
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corretiva, sob demanda, ou seja, em qualquer necessidade de reparo, adequação ou instalação 

que necessitem rápida implantação, a FLRJ realiza. 

2. Ambientes Físicos utilizados no Desenvolvimento do Curso 

No curso de Direito, além da infraestrutura apresentada acima, destacam-se como 

ambientes acadêmicos, físicos e tecnológicos diretamente relacionados com a integração 

coordenador-docente-aluno, as instalações físicas detalhadas a seguir. 

2.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral (TI), tempo parcial (TP) 

e membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Direito da  FLRJ possuem 

infraestrutura necessária no que tange a equipamentos de informática e obedecem as normas 

de acessibilidade, acústica, conservação, comodidade, iluminação, limpeza, segurança e 

ventilação. Contam também com sala de reunião para o desenvolvimento das atividades 

administrativas e didático-pedagógicas conforme detalhamento abaixo: 

 

Quantidade Ambiente Área 
M²  

Equipamento 
 mobiliário 

1 Sala compartilhada 
com mesas 
individuais de 
trabalho TI e TP 

84 6 mesas de trabalho, 5 computadores 
com acesso à internet e impressora 
compartilhada 

1 Sala de 
reunião 

32 Acesso à internet, mesa de reunião e 
cadeiras 

 

2.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A FLRJ possui infraestrutura necessária no que tange a equipamentos de informática e 

pessoal de apoio e obedecem às normas de acessibilidade, conservação, salubridade e 

segurança. O gabinete de trabalho para o Coordenador do curso de Direito é uma sala 

compartilhada de trabalho para desenvolvimento das atividades de gestão e condução do 

curso, bem como atendimento de alunos e docentes, com as seguintes especificações: 

 

Quantidade Ambiente Área 
M²  

Equipamento 
 mobiliário 
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1 Sala compartilhada 

com mesa individual 

de trabalho  

84 Mesa em L, mesa auxiliar, armário de 

madeira com chave, computador 

com acesso à internet e impressora 

compartilhada 

1 Sala de reunião 32 Acesso à internet, mesa de reunião e 

cadeiras 

 

Quanto aos serviços acadêmicos, a FLRJ e o curso de Direito contam com a Secretaria 

Geral, Diretoria Geral e o NAE para esclarecimentos e apoio pedagógico. Os ambientes 

possuem as especificações: 

Quantidade Ambiente Área 
M²  

Equipamento 
 mobiliário 

1 Sala da direção 24 Mesa em L, mesa auxiliar, armário com 
chave, estante, computadorcom acesso 
à internet e impressora 

1 Gabinete interno da 
secretaria acadêmica 

24 Mesa em L, cadeiras, estante, armários, 
sistema acadêmico, arquivos, 
computador com acesso à internet e 
impressora 

1 Hall de atendimento 
de secretaria 

16 Recepção com cadeiras 

1 Atendimento do NAE 8 Mesa, cadeiras, sistema acadêmico, 2 
computadores, acesso à internet e 
impressora 

1 Sala de 
Psicopedagogia 

Sala do NAIN 

15 Mesa, cadeira, acesso à internet e 
computador e impressora 
compartilhada 

1 Sala da CPA, 
Ouvidoria 

15 Mesa, cadeiras, mesa redonda, arquivo, 
computador, acesso à internet e 
impressora compartilhada 

 

2.3. Sala de professores 

A Sala de Professores atende aos padrões exigidos quanto à acessibilidade, acústica, 

dimensão, limpeza, luminosidade e ventilação, bem como quanto ao estado de conservação 

dos mobiliários e equipamentos e a comodidade dos envolvidos às atividades planejadas. 

 Oferece infraestrutura de informática para o preparo de atividades e é de uso 

exclusivo dos docentes. 

Quantidade Ambiente Área Equipamento 
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M²   mobiliário 

1 Sala de professores 42 Mesa de reunião, cadeiras, 3 

computadores com acesso à internet 

, 2 sofás, copa, 2 banheiros 

 

2.4. Salas de aula 

A FLRJ conta com 48 salas de aula que são utilizadas pelo curso de Direito, as quais 

possuem as seguintes especificações: 

Quantidade Ambiente Área 
M²  

Equipamento 
 mobiliário 

48 Sala de aula 2.204 Quadro branco, mesa e cadeira de 
professor, cadeiras universitárias, ar-
condicionado em cada sala 

 

As turmas do curso de Direito têm as dimensões recomendadas pelo professor 

responsável, com aprovação do colegiado de curso. Os ambientes atendem aos padrões 

exigidos quanto à acessibilidade, acústica, dimensão, limpeza, luminosidade e ventilação, bem 

como quanto ao estado de conservação dos mobiliários equipamentos e a comodidade dos 

envolvidos às atividades planejadas. 

3. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

Os alunos do curso de Direito podem acessar os equipamentos do laboratório de 

informática de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos colegiados competentes. 

 Também estão disponibilizados aos alunos computadores na Biblioteca, cuja 

utilização deve respeitar a normatização deste ambiente de apoio acadêmico. 

Por fim, no complexo físico da FLRJ, existem pontos para acesso wireless, onde a 

comunidade acadêmica pode se beneficiar desta tecnologia por meio de notebook, tablet, 

celular etc. 

As especificações dos equipamentos disponíveis nos ambientes destacados acima, 

obedecem às normas de acessibilidade, acústica, conservação, comodidade, iluminação, 

limpeza, segurança e ventilação: 

 

Quantidade Ambiente Área 
M²  

Equipamento/ Software 
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1 Laboratório 13 20 computadores, cadeiras, quadro 

branco, wi-fi 

1 Biblioteca 

 

258 14 computadores sendo 4 para o pessoal 

técnico-administrativo e 10 computadores 

para consulta e pesquisa dos alunos; 

Leitor de Código de rras; 2 impressoras; 

Software: sistema Mestre Ágil.  

1 Auto atendimento 3 2 longarinas 

 

O total de equipamentos disponíveis para acesso dos alunos no laboratório e na 

biblioteca atingem 34 computadores para um universo de 430 alunos matriculados nos cursos 

de graduação ministrados. Desta forma, teríamos a relação de um computador para cada 

12,6alunos, suportando bem toda comunidade acadêmica. 

Esta proporção melhora se levarmos em consideração que na IES existe rede sem fio 

(wireless), onde toda comunidade acadêmica pode se beneficiar, a qualquer momento, dos 

serviços disponibilizados pela internet por equipamentos próprios ou da instituição. 

3.1. Velocidade de acesso à internet, wi-fi 

O acesso à internet é garantido por meio de banda larga, na forma de cabeamento e via 

wireless, as quais possuem as seguintes características) Banda larga: 1 Link (Full) de 15 Mb; 

II) Wireless: de 15 Mb para acesso dos alunos. 

3.2. Política de atualização de equipamentos e softwares 

As atualizações dos equipamentos são feitas, pelo menos duas vezes ao ano, conforme 

a necessidade dos alunos e professores.  

As manutenções preventivas são realizadas diariamente visando o adequado 

funcionamento dos equipamentos. Manutenção e conservação dos laboratórios são executadas 

por funcionários da própria FLRJ ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas 

funções e, quando não for possível resolver o problema internamente, é encaminhado para 

empresa terceirizada, especializada em manutenção de equipamentos. 

Existem profissionais encarregados pela gestão técnico-administrativa de grupos de 

laboratórios, os quais são responsáveis pela administração dos laboratórios, principalmente as 

demandas de organização dos ambientes, atualização de softwares e manutenção de 

equipamentos. 
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3.3. Biblioteca 

A Biblioteca Gilberto Gil tem como principal objetivo servir de apoio às atividades de 

investigação, oferecer suporte informacional aos programas de ensino, iniciação científica e 

extensão e atender às necessidades culturais de seus corpos docente e discente e de toda 

comunidade. 

A IES considera que o conhecimento científico pode ter um impacto mais positivo e 

importante no processo de transferência e inovação tecnológica se houver um especializado 

serviço de informação, estruturado, desenvolvido e bem preparado para selecionar informação 

técnica cultural e científica. 

Dentro deste contexto, a Biblioteca Gilberto Gil é parte essencial do projeto 

institucional da IES, com a finalidade de organizar e disseminar a informação, desenvolvendo 

atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, bem como a dinâmica e atualização 

de informações a serem observadas e geradas no desenvolvimento do ensino, iniciação 

científica e extensão. 

3.3.1. Espaço físico 

O espaço físico da Biblioteca Gilberto Gil possui uma recepção com 50 metros 

quadrados, acervo com 112 m2 e sala de estudos com 96 m2, com área total de Área total de. 

258 m², com condições adequadas quanto à área física; área de leitura geral, individual e em 

grupo; área de acervo de livros, periódicos especializados e mídias; acesso à internet, bem 

como adequada gestão e informatização do acervo, pautada numa política de atualização e 

expansão do acervo, além do acesso às redes de informação. 

O mobiliário da Biblioteca é adequado, de acordo com os princípios recomendados 

para as bibliotecas acadêmicas. O acervo está acomodado em estantes, devidamente 

distribuído. Os periódicos especializados contam com estantes expositoras para os títulos 

correntes. 

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 às pessoas portadoras de necessidades especiais e possui nas 

suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio. 

As instalações para estudos individuais e em grupo possuem espaços e mobiliários 

adequados, atendendo às necessidades dos alunos e professores. 
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3.3.1.1. Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, de 8h às 21h45 e, 

aos sábados, de 9h às 13h. 

3.3.2. Pessoal de apoio 

A biblioteca está sob a responsabilidade de uma profissional formada em 

biblioteconomia inscrita no Conselho Regional de Biblioteconomia, que responde pela 

administração e pelo atendimento à comunidade acadêmica, além do pessoal que dá cobertura 

completa ao sistema informatizado da biblioteca. 

Por meio do seu quadro de funcionários são realizadas orientações de pesquisas 

acadêmicas, com objetivo de apoiar os usuários a encontrar as informações necessárias para 

seus trabalhos. Além disso, promove o acompanhamento durante a elaboração de trabalhos 

científicos e de conclusão de curso, de acordo com as normas da ABNT. 

3.3.3. Informatização do acervo e serviços 

A Biblioteca oferece a comunidade acadêmica os seguintes serviços: 

a) Consulta local; 

b) Empréstimo domiciliar; 

c) Renovação de empréstimos; 

d) Reserva de materiais; 

e) Orientação para trabalhos científicos; 

f) Levantamento bibliográfico; e 

g) Treinamento aos usuários. 

Além destes, outros serviços podem ser disponibilizados, de acordo com a necessidade 

da comunidade, bem como pela adesão de novas tecnologias. 

O empréstimo domiciliar somente é concedido aos usuários internos. É obrigatória a 

apresentação do documento de acesso para a realização do empréstimo.  

Os usuários podem retirar até 03 (dois) livros pelo período de empréstimo de 3 (três) a 

07 (sete) dias consecutivos, podendo ser renovado o empréstimo, pessoalmente, desde que 

não esteja em atraso e não haja reserva prévia da obra por parte de outro usuário. Se o 

material estiver em atraso, a renovação é bloqueada até a devolução. 



  

181 
 

 

 

O levantamento bibliográfico pode ser realizado no Banco de Dados da Biblioteca, nas 

diversas áreas do conhecimento. Pode ser solicitado pelos estudantes, professores e 

funcionários.  

Há um programa permanente de treinamento de usuários com o objetivo de auxiliá-los 

na consulta ao catálogo e elaboração da pesquisa.  

Com relação à informatização, o acervo pode ser consultado nos terminais existentes 

na biblioteca. A instituição tem como meta adquirir e modernizar o atual sistema para que o 

discente possa consultar, bem como pesquisar o acervo desejado.  

3.3.4. Política de aquisição e atualização do acervo 

A IES mantém uma política permanente de aquisição, expansão e atualização do 

acervo, tendo como base as necessidades pedagógicas e curriculares dos cursos oferecidos. 

O acervo bibliográfico é atualizado uma vez por ano, por indicação de alunos e 

professores, por solicitação da coordenadoria e da 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.  

É dada prioridade, na aquisição de livros, àqueles indicados pelos professores como 

bibliografia básica e complementar de cada disciplina dos cursos ministrados. 

Os coordenadores de curso são os responsáveis por efetuar o levantamento do acervo 

junto aos professores, bem como encaminhar a relação bibliográfica ao órgão competente e 

posteriormente à Diretoria para que autorize a aquisição. Os livros mais antigos são mantidos 

para consulta histórica. 

Os títulos, assinaturas e materiais multimídia adquiridos, são catalogados antes de 

serem disponibilizados.  

Para o próximo quinquênio, a Mantenedora continuará reservando 5% (cinco por 

cento) do orçamento para atualização do acervo, bem como aprovação da aquisição dos itens 

documentais necessários para os cursos previstos para implantação. 

3.3.5. Acervo bibliográfico geral 

O acervo é constituído de diversos suportes como livros, periódicos, CD-ROM, dvd-

rom e softwares, bases de dados nacionais com acesso livre, abrangendo diversas áreas do 

conhecimento, em um total de mais de 20.000 itens de acervo documental. 
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O acervo de livros atende às necessidades do curso de Direito quanto à quantidade, 

pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização das obras. 

A biblioteca conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos 

para os cursos e outros de interesse da comunidade acadêmica.  

Portanto são mantidas assinaturas correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, 

de acordo com as indicações da comunidade acadêmica. Além das assinaturas de periódicos a 

Instituição viabiliza acesso aos periódicos disponíveis livremente no site da Capes. 

O acervo está instalado em local com iluminação adequada e as condições para 

armazenagem, preservação e a disponibilização atendem aos padrões exigidos. 

Além do acervo local, a IES disponibiliza aos estudantes acesso a base dedados digital 

da biblioteca universitária Victor de Sá pertencente ao Grupo Lusófona. 

3.3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

O acervo de livros da bibliografia básica do curso de Direito atende as necessidades 

dos conteúdos apresentados nas disciplinas. A indicação da bibliografia básica prevê a 

indicação de três bibliografias básicas conforme a necessidade das disciplinas e, tem por base 

os autores de renome da área jurídica e das ciências humanas, sociais e exatas, bemcomo os 

que tratam das novas tecnologias para o melhor desenvolvimento da área jurídica. 

Para os novos títulos adquiridos busca-se a mesma relevância de conteúdo dos 

anteriores, mantendo-se assim um acervo qualitativo e em conformidade com a proposta do 

curso. 

3.3.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

O acervo de livros da bibliografia complementar do curso de Direito atende aos 

conteúdos e programas apresentados nas disciplinas. A indicação da bibliografia 

complementar tem por base a mesma linha de pensamento estabelecido pelos autores da 

bibliografia básica, construindo desta forma um elo, porém não deixando de lado as visões de 

cada autor sobre um determinado assunto. Em cada disciplina do curso foram indicados cinco 

títulos, os quais estão tombados junto ao patrimônio da instituição e disponíveis para consulta 

no acervo da IES 
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3.3.8. Periódicos especializados 

Visando complementar o conhecimento dos estudantes do curso de Direito, a FLRJ 

oferece aos estudantes acesso a base online do Grupo Lusófona.  

Além disso, A faculdade conta com a assinatura de periódicos impressos e digitais 

(Veja, Exame, Você S.A. SAGAH) que estão disponíveis para consulta na biblioteca. Eis 

alguns periódicos eletrônicos: 

● Caderno Virtual; 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual 

 

● Cadernos do Programa de Pós-Graduação – Direito/UFRGS; 

http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/index 

 

● Direito, Estado e Sociedade – PUC Rio; 

http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 

 

● História Constitucional – Revista Eletrônica de História Constitucional; 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2064 

 

● IDP. Revista de Internet, Derecho y Política; 

http://journals.uoc.edu/index.php/idp/ 

 

● Observatório da Jurisdição Constitucional; 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/index 

 

● Revista da AGU; 

http://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/index 

 

● Revista de Administração Pública (RAP); 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso 

 

● Revista Direito GV; 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-2432&lng=pt&nrm=iso 

 

● Revista Direito Público; 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/index 

 

● Revista Direitos Fundamentais & Democracia; 

http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/index 

 

● Revista do Direito; 

https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index 

 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual
http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/index
http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2064
http://journals.uoc.edu/index.php/idp/
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/index
http://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-2432&lng=pt&nrm=iso
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/index
http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/index
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index
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● Revista Eletrônica de Direito do Estado; 

http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp 

 

● Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva; 

http://npa.newtonpaiva.br/direito/ 

 

● Revista Eletrônica de Direito Processual (REDP/UERJ); 

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

 

● Revista Eletrônica Direito e Política; 

http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp 

 

● Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM; 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/revistadireito#.VkJ2JL-rGUc 

 

● Revista Eletrônica do Curso de Direito - PUC Minas Serro; 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/DireitoSerro 

 

● Revista Estudos Socio-Jurídicos; 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos 

 

● Revista Gênero & Direito; 

http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ged 

 

● Revista Jurídica; 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/index 

 

● Revista Eletrônica OAB/RJ; 

http://186.202.184.183/ 

 

3.4. Laboratórios didáticos especializados 

As instalações e laboratórios específicos para o curso de Direito atendem aos 

requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e são 

dotados dos equipamentos de segurança necessários a cada tipo de laboratório ou serviço, 

observando as normas da ABNT, especialmente, nos seguintes aspectos: 

a) Espaço físico adequado por aluno; 

b) Salas com iluminação, ventilação e mobiliário adequados; 

c)Instalações hidráulicas e elétricas ao atendimento de alunos, professores e 

funcionário; 

http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp
http://npa.newtonpaiva.br/direito/
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp
http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/revistadireito#.VkJ2JL-rGUc
http://periodicos.pucminas.br/index.php/DireitoSerro
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos
http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ged
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/index
http://186.202.184.183/
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d) Computadores ligados em rede e com acesso à internet, com recursos multimídia 

para projeções; 

e) Política de uso dos laboratórios compatível com a carga horária de cada atividade 

prática; 

f) Plano de atualização tecnológica, além de serviços de manutenção, reparos e 

conservação realizados sistematicamente, sob a supervisão dos responsáveis pelos 

laboratórios; 

g) Equipamentos de segurança, tais como: extintores de incêndio e emblemas 

educativos de segurança. 

 

Os laboratórios contam com equipamentos selecionados e dimensionados para o 

desenvolvimento/atendimento das atividades a que se destinam especificamente, ou seja, para: 

a) Execução de aulas práticas das disciplinas que formam a matriz curricular do curso 

de Direito; 

b) Apoio às atividades de iniciação científica e/ou pesquisa do docente e/ou do 

discente; 

c) Execução de cursos de extensão; 

d) Apoio aos trabalhos de conclusão de curso; 

e) Apoio às atividades de estágio supervisionado e; 

f) Proporcionar suporte a quaisquer outras atividades acadêmicas que deles necessitem 

 

Estão previstas atividades práticas acadêmicas a serem desenvolvidas nos laboratórios, 

sempre sob a supervisão de pessoal qualificado.  

3.4.1. Laboratório de informática 

Para o curso de Direito estão previstas atividades acadêmicas a serem desenvolvidas 

nos Laboratórios de Informática, sempre sob a supervisão de pessoal qualificado. 

O setor da infraestrutura/suporte encarrega-se de acordar com os professores os 

horários e o número de alunos que devem utilizar o parque de equipamentos e desenvolver 

práticas discentes. 

O acesso aos Laboratórios de Informática e ao parque de equipamentos instrucionais 

pode ser individual, a critério do professor da disciplina e sob autorização do Coordenador do 



  

186 
 

 

 

Curso, ou em turmas com número de alunos definido pelo professor, segundo a natureza das 

práticas discentes. 

Os Laboratórios de Informática está disponível durante o período de funcionamento da 

instituição, sendo composto por computadores com acesso à internet, obedecendo as 

condições de acessibilidade e segurança, conforme detalhamento no quadro abaixo: 

Laboratórios de Informática 

Laboratório 1 • 20 microprocessadores Pentium, 1 GB de memória ram, HD 40 GB 

• 01 servidor interligando os laboratórios em rede, a uma central de 

impressão  

• Sistema operacional Windows XP 

Área total: 13,00 m² 

3.4.2. Política de atualização, manutenção e disponibilidade de insumos 

As atualizações dos equipamentos são feitas, pelo menos uma duas vezes ao ano, 

conforme a necessidade dos alunos e professores. As manutenções preventivas são realizadas 

diariamente visando o adequado funcionamento dos equipamentos. 

A manutenção e conservação dos laboratórios são executadas por funcionários da 

própria IES ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas funções e, quando não 

for possível resolver o problema na instituição, é encaminhado para empresa terceirizada, 

especializada em manutenção de equipamentos. 

Existem profissionais encarregados pela gestão técnico-administrativa de grupos de 

laboratórios, os quais são responsáveis pela administração dos laboratórios, principalmente as 

demandas de organização dos ambientes, atualização de softwares e manutenção de 

equipamentos, em conformidade com a seguinte política: 1) Administrar a utilização dos 

equipamentos de uso comunitário e reorganizar os itens de consumo e produtos 

periodicamente; 2) Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação por meio de documentos, palestras e cursos; 3) Apoiar os usuários na 

utilização dos equipamentos e das ferramentas existentes na IES; 4) Elaborar projeto de 

instalação de máquinas e equipamentos de processamento de dados e das redes de 

comunicação de dados; 5) Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos 

de informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios específicos; 

6) Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das redes de 

comunicação de dados; 7) Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança 
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no uso dos equipamentos; 8) Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em dois grupos: manutenção corretiva 

e preventiva. Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de: 

a) Manutenção Corretiva 

Executada imediatamente, assim que conhecido o problema, o equipamento removido 

até o “Centro de Reparos” ondacom o uso de ferramentas adequadas o problema é corrigido e 

em último caso é levado para reparo em empresas externas. Peças danificadas são repostas e 

programas, se necessário reinstalados. O computador é insistentemente testado antes da 

entrega para o usuário ou devido laboratório.  

b) Manutenção Preventiva 

Executada mensalmente. Todos os computadores, mensalmente, recebem no local uma 

verificação de controle. Assim é corrigido o problema preventivamente. O antivírus é 

atualizado automaticamente. 

3.4.3. Apoio técnico laboratorial 

Para auxiliar os docentes e discentes, existem estagiários e técnicos de laboratórios, 

distribuídos em turnos, de forma a cobrir todo o horário de funcionamento dos laboratórios. 

 Esse pessoal é responsável pela manutenção da infraestrutura necessária para a 

utilização dos laboratórios de informática, tanto no horário de aula quanto nos horários livres, 

bem como para trabalhos individuais ou em grupos de alunos e/ou professores. 

3.4.4. Regulamento do laboratório do curso de Direito 

O laboratório implantado para o curso de Direito segue as normatizações que constam 

no Regulamento do Laboratório de Informática, conforme anexo VII do documento. 

3.5. Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

O curso de Direito, conta com um Núcleo de Prática Jurídica adequado para o devido 

recebimento do público e conta com 8 (oito) salas de atendimento totalizando 48m²,sendo 

uma destas vedada para uso exclusivo de questões que envolvam sigilo de justiça.  

Todas as salas contam com mobiliário adequado: mesa para atendimento ao público, 

mesa para o Professor orientador e computador.  
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Há também2 boxes para elaboração de petições e/ou demaisdocumentos necessários 

ao desenvolver da atividade forense. A área de espera para o público é ampla e conta com 

número suficiente de cadeiras à demanda existente. As salas são climatizadas. 

O Núcleo de Prática Jurídica conta ainda com uma sala de audiências simuladas com 

16m², mobiliada com cadeiras para os alunos, mesa de audiência, mesa para o Professor, e 

quadro branco. 

A sala da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica está localizada no mesmo espaço 

físico onde os alunos realizam suas atividades práticas e prestam atendimentos à comunidade 

de São Gonçalo, conta com armários para arquivos das atividades desenvolvidas pelos alunos, 

mesa e computador. 

O regulamento do NPJ encontra-se no anexo VIII do documento. 

3.5.1.  NPJ: Atividades básicas 

Contemplando as visitas orientadas e as práticas reais e simuladas, forenses e não 

forenses, as atividades de estágio cumprirão os preceitos do artigo 7º da Resolução CES/CNE 

n° 9/2004 e a Instrução Normativa CEJ/OAB n.º 3/97 (Comissão de Ensino Jurídico do 

Conselho Federal da OAB (CEJ). 

Núcleo de Prática Jurídica, além das atividades típicas de advogado, os alunos 

realizam atividades próprias de outros operadores do Direito. À medida que assumem as 

causas sob sua responsabilidade no NPJ, o professor responsável pela área jurídica a que 

estiver relacionada à causa irá orientá-los na redação da petição inicial ou da peça adequada 

ao andamento do processo. 

Em seguida, e como atividade relacionada à mesma causa, o professor orientará o 

discente para que elabore peças típicas de funções exercidas por outros sujeitos que atuam no 

processo, como uma sentença possível para o caso em tela, como o juiz da causa, ou um 

parecer, supondo-se que estivesse atuando pelo Ministério Público. 

Para redigir esse parecer, ou sentença, naturalmente o discente deve estudar a fundo o 

tema, consultando a doutrina pertinente, pesquisando a legislação e a jurisprudência aplicáveis 

à causa, analisando autos findos mantidos em arquivo no NPJ que, porventura, tenham 

versado sobre matéria semelhante etc. 
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A proposta dessa atividade prática contribuir para que o discente desempenhe várias 

tarefas diferentes, e que ampliando a visão do universo jurídico e do papel exercido por vários 

de seus operadores. 

O Núcleo de Prática Jurídica oferece, portanto, ricas possibilidades também nas 

atividades que envolvam simulação processual, onde o discente tem oportunidade de 

acompanhar e vivenciar a elaboração de vários processos civis, trabalhistas e penais, desde a 

apresentação da petição inicial até o trânsito em julgado do processo. 

Na concepção da prática jurídica real é prestado o Serviço de Assistência Judiciária 

gratuita, voltado para o atendimento da população carente.  

3.5.1.1. Júri Simulado 

O curso de Direito usará o Auditório “Leonardo da Vinci” para a realização do Júri 

Simulado por ser um espaço adequado às necessidades do curso. O Júri Simulado, previsto 

semestralmente no calendário acadêmico do NPJ e que é realizado com a participação dos 

discentes matriculados a partir do 7º período do Curso, visa o estudo de caso prático, sob a 

supervisão e orientação docente. 

 

 

3.5.2. NPJ: Atividades de arbitragem, negociação e mediação 

As atividades relativas à conciliação, técnicas de negociação, mediação e arbitragem 

são realizadas em constante progressão pelo Núcleo de Prática jurídica, com especial ênfase à 

conciliação, onde os acadêmicos têm a possibilidade de sugerir acordos para as partes, pondo 

em prática os conhecimentos adquiridos, após uma criteriosa avaliação das vantagens e 

desvantagens que tal proposição traria a ambas as partes, e por consequência, um 

aprimoramento das técnicas de negociação e resolução de conflitos, (mediação) com o fito 

principal de desafogar as demandas levadas ao Poder Judiciário. 
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No que tange à arbitragem, sua prática está ligada à resolução de conflitos de forma 

simulada, relativa às controvérsias existentes na análise das soluções jurídicas aos 

atendimentos dos assistidos.  O regulamento da Câmara de Mediação e Conciliação do NPJ -

FLRJ, encontra-se no anexo IX 

 

http://sitepd.org.br/arbitragem/ 

 

 

V. ANEXOS 

ANEXO I – Regulamento do Núcleo de Pós-Graduação e Extensão 

 

Regulamento do Núcleo de Pós-Graduação e Extensão da Faculdade Lusófona do Rio do 

Janeiro 

Capitulo I 

Das Considerações Preliminares 

Art.1º- O Núcleo de Pós-graduação e Extensão - NPE da Faculdade Lusófona do Rio de 

Janeiro é órgão normativo, de planejamento e executivo da Coordenação Executiva de Curso 

(ensino, pesquisa, extensão), vinculado à Direção da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro 

rege-se pela legislação vigente. 

 

Art.2º- O Núcleo de Pós-graduação da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro– NPE 

funcionará na sua sede no Município de São Gonçalo - RJ. 

  

Art.3º- O Núcleo de Pós-graduação da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro- NPE tem por 

finalidade coordenar e congregar na FLRJas atividades de Pós-graduação (“Lato Sensu” e 

http://sitepd.org.br/arbitragem/
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“Stricto Sensu”) e de Extensão (Aperfeiçoamento e Capacitação) oferecidas à comunidade 

pela FLRJ e por Órgãos e/ou Instituições Parceiras. 

  

Art. 4º - Cada Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” será regido por regulamento 

específico, conforme a legislação vigente. 

 

Capitulo II 

Dos Objetivos do Núcleo de Pós-graduação e Extensão – NPE da Faculdade Lusófona do 

Rio de Janeiro 

Art.5º - São objetivos do Núcleo de Pós-graduação da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro: 

1. Elaborar, desenvolver e gerenciar os Programas de Pós-graduação e Extensão da 

Faculdade Lusófona de Rio de Janeiro, criando um núcleo de excelência, tornando-se 

um referencial na Região de sua área de influência de Educação Continuada; 

2. Realizar parceria com outras Instituições de Ensino e Órgãos Específicos, com o fim 

de criar no Município de São Gonçalo um Centro de Estudos que congregue 

programas/cursos nas mais variadas Áreas do Conhecimento, promovendo pesquisas 

de mercado na Região; 

3. Permitir que a população acadêmica de São Gonçalo e arredores possa usufruir deste 

Centro de Estudos, como órgão difusor e implantador de conhecimentos e tecnologias 

de última geração.; 

4. Qualificar docentes para o Magistério Superior e Básico e para o exercício técnico-

profissional nas diferentes áreas do saber; 

5. Promover a melhoria de desempenho de profissionais das várias áreas do 

Conhecimento; 

6. Capacitar docentes para a adoção eficaz de novos métodos e tecnologias de Ensino e 

Pesquisa; 

7. Estimular a produção científica dos discentes e docentes; 

8. Propiciar aos discentes uma nova visão da Educação possibilitando-lhes postura crítica 

e reflexiva na área de concentração de cada Curso oferecido; 

9. Proporcionar aos profissionais das várias Áreas do Conhecimento a formação 

continuada de seus estudos; 

10. Propiciar aos pós-graduados e extensionistas a utilização dos saberes aprendidos, 

empregando em todos os campos de sua ação as habilidades adquiridas nos Cursos; 

11. Capacitar os pós-graduados e extensionistas para saber ser, fazer, conviver e aprender, 

atuando de forma inter e transdisciplinar; 

12. Ofertar programas que atendam às necessidades do corpo docente e discente da 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, das instituições parceiras e da comunidade 

local e regional; 

13. Congregar docentes titulados e qualificados para ministrar seus Cursos e estimular o 

desenvolvimento da Pesquisa, mediante, no caso da Pós-graduação, a elaboração das 

Monografias e Projetos de Final de Curso conforme Regulamento vigente do TCC da 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro; 

14. Atender à intensificação dos Programas de Pós-graduação e Extensão tendo em vista o 

aprimoramento científico do pós-graduado e do extensionista, contribuindo também 

para a consolidação do processo de aprender a aprender, na medida em que fortalece a 

formação do mesmo, que passará a ter uma atitude questionadora através da 

compreensão da realidade que o cerca; 
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15. Desenvolver a responsabilidade social da Instituição, uma vez que são muito os 

benefícios que os Programas de Pós-graduação e Extensão podem trazer para a 

comunidade, tendo em, vista o levantamento das necessidades regionais e locais e a 

busca de soluções para as mesmas. 

 

 

Capitulo III 

Da Estrutura Acadêmica 

Art.6º- As Atividades de Pós-graduação e Extensão são constituídas dos Programas de 

Estudos Pós-graduados, conducentes a Certificados de Especialização e “Stricto sensu” em 

determinada Área de Conhecimento e, dos Programas de Extensão conducentes a Certificados 

de Aperfeiçoamento ou Capacitação em determinada Área de Conhecimento. 

 

Art.7º- Os Programas de Estudos Pós-graduados e Extensão congregam os docentes 

responsáveis  pelas atividades de Ensino, Pesquisa e Orientação neles previstos, bem como 

os  discentes aspirantes aos Certificados de Especialização e “Stricto sensu” e de 

Aperfeiçoamento ou Capacitação correspondentes ao respectivo Programa. 

 

Art.8º- Cada Programa de Estudos Pós-graduados e extensionistas terá seu Projeto 

Específico, o qual deverá ser aprovado pelos Órgãos Superiores da FLRJ, de acordo com seu 

Regimento Geral e pelas Instituições que venham a participar do Núcleo. 

 

Capitulo IV 

Da Coordenação do Núcleo de Pós-graduação e Extensão - NPE da Faculdade Lusófona 

do Rio de Janeiro 

Art.9º- A Coordenação do Núcleo de Pós-graduação e Extensão - NPE da Faculdade 

Lusófona do Rio de Janeiro é função de direção executiva da Coordenação de Curso (ensino, 

pesquisa, extensão) que implanta, coordena e supervisiona todas as atividades destinadas ao 

cumprimento dos objetivos da Pós-graduação e da Extensão. 

 

Subordinado a Coordenação de Curso, o NPE terá o seguinte Organograma: 
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Art.10º - Constituem atribuições executivas do Coordenador de Curso no que se refere a Pós-

graduação e Extensão. 

I. Definir as linhas prioritárias dos Programas a serem desenvolvidos. 

II. Analisar as propostas de parcerias e encaminhá-las para aprovação da Direção; 

III. Apreciar, aprovando-os ou não, os pedidos de contratação e de dispensa dos 

docentes dos Programas de Pós-graduação e Extensão, encaminhando-os a 

Direção da Faculdade; 

IV. Organizar e superintender todos os serviços e atividades da Coordenação; 

V. Executar e fazer executar as resoluções dos Órgãos Superiores da Faculdade 

Lusófona da Rio de Janeiro e Das Instituições Que Participam Do Núcleo; 

VI. Zelar pelo respeito à ordem e à disciplina no âmbito da Coordenação; 

VII. Coordenar a articulação das atividades e propostas das Coordenações dos 

Programas de Pós-graduação e Extensão; 

VIII. Convocar Reuniões com os Coordenadores de Programas, docentes e 

discentes; 

IX. Realizar reuniões periódicas com os representantes das Instituições Parceiras; 

X. Exercer relacionamento junto aos órgãos de fomento à Pesquisa, visando à 

obtenção de recursos para a execução de Projetos de Pesquisa; 

XI. Avaliar, juntamente com as Coordenações dos diversos Programas, 

sistematicamente, as atividades desenvolvidas pelos mesmos; 

XII. Manter atualizado o acervo da Legislação referente à Pós-graduação e 

Extensão; 

XIII. Elaborar o Catálogo dos Programas de Pós-graduação e Extensão; 

XIV. Instruir processos referentes às questões de Ensino de Pós-graduação e 

Extensão, em comum acordo com as Instituições Parceiras, ouvida a Direção 

da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro; 

XV. Elaborar projetos de criação de Cursos de Pós-graduação e Extensão, ouvida a 

Direção da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro; 
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XVI. Responsabilizar-se, em conjunto com a Secretaria Geral, pela emissão dos 

Certificados dos Cursos de Pós-graduação e de Extensão oferecidos pela FLRJ, 

aprovados pela Direção; 

XVII. Promover, em conjunto com a Secretaria Geral, o registro e controle 

acadêmico dos discentes dos Programas de Pós-graduação e Extensão; 

XVIII. Elaborar, de acordo com a legislação vigente, os Projetos de Programas de 

Pós-graduação “Lato sensu” e “Stricto sensu” e de Extensão propostos pelos 

Colegiados e Núcleos Docentes Estruturados dos Cursos e/ou juntamente com 

as Instituições Parceiras; 

XIX. Encaminhar os Programas aprovados pela Instituição aos Órgãos Oficiais 

competentes, quando necessário; 

XX. Dirigir o funcionamento administrativo e acadêmico dos diferentes Programas; 

XXI. Apreciar representações de natureza acadêmica ou disciplinar, encaminhando 

parecer conclusivo a Direção da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro; 

XXII. Estimular a integração com os Cursos de Graduação e os Programas de Pós-

graduação e Extensão; 

XXIII. Elaborar normas complementares ao presente Regulamento, de acordo com as 

especificidades dos Programas e em consonância com as determinações 

regimentais da FLRJ e das Instituições Parceiras; 

XXIV. Apreciar processos referentes a reconhecimento de títulos acadêmicos, 

dispensa ou equivalência de disciplinas/módulos em Programas de Pós-

graduação, os encaminhando a Direção da FLRJ; 

XXV. Aprovar, em comum acordo com as Instituições Parceiras a criação de novos 

Programas de Pós-graduação e Extensão, assim como a extinção ou a 

modificação de Programas existentes, os encaminhados- à Direção daFLRJ 

para homologação; 

XXVI. Aprovar, em consonância a constituição de Bancas Examinadoras de Trabalhos 

de Final de Curso e de seleção aos Programas de Pós-graduação ouvida a 

Direção; 

XXVII. Aprovar as atas e/ou relatórios de Bancas Examinadoras realizados no âmbito 

dos diferentes Programas, ouvida a Direção; 

XXVIII. Apreciar pedido de afastamento total ou parcial de docente das suas atividades 

de ensino e/ou orientação, por motivo de realização de Cursos de Mestrado ou 

de participação em Evento Científico, encaminhando-os a Direção para decisão 

final; 

XXIX. Exercer todas as demais atribuições legais e regimentais que lhe são ou vierem 

a ser conferidas pelos órgãos competentes da Instituição. 

 

Parágrafo Único. O Coordenador de Curso em emergências poderá tomar as medidas que 

considere necessárias, desde que autorizadas pela Direção da FLRJ. 

 

Capítulo V 

Dos Coordenadores dos Programas do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da 

Faculdade Lusófona Rio de Janeiro 

Art.11º – Cada Programa de Pós-graduação e Extensão, em função da demanda de alunos, 

poderá ter um Coordenador de Programa, mediante solicitação da Coordenação de Curso e a 

aprovação da Direção da FLRJ. 
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Art.12º – Constituem atribuições do Coordenador de Programa: 

I. Coordenar o funcionamento do Programa, assegurando o fiel cumprimento e 

execução de suas resoluções; 

II. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias dos docentes do Programa, 

apresentando com antecedência a ordem do dia de cada reunião; 

III. Encaminhar para exame da Coordenação de Curso toda e qualquer proposta 

referente a mudança da estrutura acadêmico-científica do Programa; 

IV. Submeter à Coordenação de Curso propostas de admissão ou dispensa de 

docentes, constituição de comissões examinadoras, dispensa e/ou equivalência 

de disciplinas/módulos e transferências; 

V. Assegurar o cumprimento pelos docentes e discentes de todas as determinações 

administrativas da Coordenação de Curso; 

VI. Elaborar o Projeto Pedagógico do Programa, de modo a definir os encargos 

docentes em termos de ensino, orientação e administração; aprovar os 

programas das disciplinas que deverão ser oferecidas e seus respectivos planos 

de atividades e cargas-horárias; 

VII. Propor à Coordenação de Curso atividades complementares inclusive estágios, 

solicitadas ou sugeridas por docentes ou discentes do Programa; 

VIII. Proceder à análise da documentação dos ingressantes e realizar o processo de 

seleção dos mesmos. 

IX. Encaminhar as propostas de admissão de docentes ou o seu desligamento, 

devidamente justificado e documentado à Coordenação Executiva que os 

encaminhará para decisão final da Direção da FLRJ ou da Instituição parceira a 

qual o Curso está subordinado; 

X. Propor a constituição de Bancas Examinadoras para exames de seleção aos 

Programas, julgamento de Trabalhos de Final de Curso, nos Cursos de 

Especialização ou de Comissão para emitir parecer em pedidos de equivalência 

e/ou dispensa de disciplinas, módulos, à Coordenação de Curso. 

 

Capítulo VI 

Do Corpo Docente do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da Faculdade Lusófona 

do Rio de Janeiro 

 

Art.13º - O Corpo docente do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FLRJé constituído por 

todos os docentes que integram os diversos Programas, divididos em duas categorias: 

permanentes e visitantes. 

 

Art.14º - Os Professores permanentes devem ter a titulação mínima de Especialista e 

pertencerem a FLRJou Instituição parceira. 

 

Art.15º - Os professores visitantes deverão ser especialistas, mestres ou doutores pertencentes 

às Instituições de Ensino/Pesquisa nacionais ou estrangeiras, especialmente convidados a 

participar dos Programas, segundo os planos de trabalho elaborados pelos respectivos 

Programas, pela Coordenação de Curso, aprovados pela Direção da FLRJou da Instituição que 

ofereça o Curso. 
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Art.16º - São atribuições de todos os docentes: 

I. Lecionar os cursos relativos a(s) disciplina(s) de sua especialidade, bem como 

proceder à avaliação do rendimento discente e controlar lhe a assiduidade; 

II. Apresentar planos de trabalho e relatórios anuais de atividades; 

III. Cumprir e colaborar para o cumprimento das resoluções da Coordenação do 

Programa, assim como todas as normas gerais previstas neste Regulamento ou 

determinadas pela Coordenação de Curso e pelos Órgãos Superiores da 

Instituição que ministra o Curso; 

IV. Comparecer às reuniões do Colegiado do Programa e de quaisquer outras 

comissões ou colegiados para os quais tenha sido eleito ou nomeado; 

V. Orientar, no caso da Pós-graduação, Trabalhos Finais de Curso, em 

consonância com o Regulamento do Núcleo de Práticas Acadêmicas da FLRJ; 

VI. Integrar bancas de seleção, e julgamento de Trabalhos Finais de Curso; quando 

for o caso; 

VII. Supervisionar Programas de Pós-graduação e Extensão, quando convocados 

pela Coordenação de Curso da FLRJe/ou pela Instituição por eles responsável. 

 

Art.17º - O docente permanente poderá solicitar afastamento ou dispensa de suas atividades, 

em caráter total ou parcial, para realizar Curso de Pós-graduação ou participar de Eventos 

Científicos, devendo tal solicitação ser aprovada pela Coordenação de Curso e homologada 

pela Direção da F. 

 

Parágrafo único. Compete à Coordenação do Programa analisar e propor soluções de modo a 

não haver prejuízos para o ensino e a orientação. 

 

Capítulo VII 

Do Corpo Discente 

Art.18º - Os alunos matriculados nos Cursos de Pós-graduação e Extensão. Oferecidos pelo 

Núcleo de Pós-graduação e Extensão da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro deverão ser, 

no caso da Pós-graduação, no mínimo, graduados em Curso Superior, estando o seu ingresso 

na dependência de aprovação no processo seletivo previsto no Regulamento Específico de 

cada Programa de Pós-graduação e em conformidade com o dispositivo neste Regulamento, 

no Regimento Geral da FLRJe nos Regimentos das Instituições Parceiras. Para os alunos 

matriculados nos Cursos de Extensão a formação é livre, exceto para os Cursos Sequenciais 

de Estudos Superiores que exigem a formação equivalente ao ensino médio, no mínimo, 

estando o seu ingresso na dependência de aprovação no processo seletivo previsto no 

Regulamento Específico de cada Programa de Extensão e em conformidade com o dispositivo 

neste Regulamento, no Regimento Geral da FLRJe nos Regimentos das Instituições Parceiras. 

 

Art.19º - Os alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-graduação e Extensão 

terão os direitos e deveres inerentes ao Corpo Discente da FLRJ, na conformidade de seus 

dispositivos regimentais. Os alunos matriculados em Programa de Pós-graduação que 

permanecerem por 3(três) anos sem concluir o lato sensu terão suas matrículas canceladas na 

Instituição. 

Capítulo VIII 

Do Regime Acadêmico 
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Art.20 - O Calendário do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da Faculdade Lusófona do 

Rio de Janeirodeverá estar integrado ao Calendário Geral da FLRJ, além de garantir o mínimo 

de 360h/a para os Programas de Pós-graduação “Lato sensu” exigidos pela Legislação 

Específica e de no mínimo 8h/a e máximo de 180h/a para os Programas de Extensão, 

inclusive para os Cursos Sequenciais de Estudos Superiores, e estabelecerá: 

I. As datas ou períodos para a inscrição e seleção de candidatos a todos os 

Programas; 

II. As datas ou períodos de matrícula dos alunos ingressantes nos Programas; 

III. As datas-limites para transferência de Programa e pedidos de equivalência de 

disciplinas/módulos se for o caso; 

IV. O prazo para a entrega de notas à Secretaria é no máximo de 15 (quinze) 

dias. 

V. Os prazos para a entrega dos Trabalhos Finais dos Cursos são no máximo de 

1 (um) ano após a conclusão dos Módulos dos Cursos, no caso da Pós-

graduação. 

 

 

Capítulo IX 

Da Inscrição e Seleção de Candidatos 

Art.21º - A inscrição e seleção de candidatos aos Programas oferecidos serão realizadas de 

acordo com o Calendário da Coordenação de Curso, respeitadas as especialidades de cada 

Programa. 

 

Art.22º - No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar além da Ficha de Inscrição 

fornecida pela Coordenação de Curso, devidamente preenchida, os seguintes documentos: 

I. Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação se 

for o caso; 

II. Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (Pós-graduação) e do 

histórico Escolar do Curso de Ensino Médio (Sequencial); 

III. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

IV. Cópia da Carteira de Identidade e do CIC; 

V. Currículo resumido; 

VI. 2 fotos 3x4 (recentes); 

VII. Contrato devidamente preenchido e assinado; 

VIII. Cópia do Certificado de Reservista se for o caso; 

IX. Demais documentos solicitados pelo Programa Específico ou pela 

Coordenação Executiva. 

 

Art.23º - As vagas oferecidas para cada Programa de Pós-graduação serão no máximo de 50 

alunos e no mínimo de 20 alunos, por turma formada e, para cada programa de Extensão serão 

no máximo de 80 alunos e no mínimo 20 alunos por turma formada, independentemente do 

valor das mensalidades. 

 

Art.24º - A seleção de candidatos é realizada a partir da análise de currículos e entrevistas 

individuais e, em casos especiais, de instrumentos e/ou critérios previstos no Regulamento 

Específico de cada Programa. 
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Capítulo X 

Da Matrícula e Transferência 

Art.25º - A matrícula dos candidatos aprovados na seleção de cada Programa, deve ser 

requerida a Coordenação de Curso da FLRJem formulário próprio disponibilizado pelo 

Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE, acompanhado dos documentos exigidos no ato 

da Inscrição. 

 

Art.26º - Compete a cada Programa examinar os pedidos de transferência de alunos 

regularmente matriculados em Programas de Pós-graduação e Extensão de outras Instituições 

de Ensino Superior, desde que: 

I. Exista vaga no Programa; 

II. Sejam satisfeitas as exigências da Coordenação de Curso da FLRJe aquelas 

específicas do Programa. 

 

Art.27º - No caso da Pós-graduação, os alunos transferidos poderão requerer a equivalência 

e subsequente aproveitamento das disciplinas/módulos, concluídas na Instituição de origem, 

até no máximo 1/3 (um terço) das disciplinas/módulos exigidas pelo Programa. 

 

Art.28º- Será desligado do Programa o aluno: 

I. Que não obtiver seu Certificado dentro do prazo máximo permitido; 

II. Que não cumprir outras exigências previstas no seu Regulamento Específico; 

III. Que abandonar o Programa. 

 

Capítulo XI 

Da Frequência e da Avaliação 

Art.29º - A frequência é obrigatória em todas as disciplinas/módulos integrantes dos 

Programas de Pós-graduação e Extensão, sendo considerado reprovado o aluno que não 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 

previstas para cada disciplina/módulo, salvo os casos previstos em Lei. 

 

Art.30º - O aluno do programa de Pós-graduação que não concluir todas as 

disciplinas/módulos e/ou deixar de apresentar ou não obtiver a nota mínima no Trabalho Final 

de Curso, não fará jus ao Certificado de Especialização, tendo apenas o direito aos 

Certificados de Aperfeiçoamento referentes a cada disciplina/módulo concluídos. Ao aluno do 

Programa de Extensão de Cursos Sequenciais de Estudos Superiores serão aplicados os 

critérios regimentais previstos para os cursos de graduação.  

 

Art.31º - O aluno do programa de Pós-graduação reprovado em até 3 disciplinas/módulos, 

poderá repeti-las posteriormente no caso de o Núcleo oferecer em outros Cursos subsequentes 

as mesmas disciplinas/módulos. 

 

Art.32º - O resultado das avaliações será expresso, em notas de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

Art.33º - Será concedido Certificado de Aperfeiçoamento e/ou Capacitação ao aluno 

regularmente matriculado em Programa desse nível, mediante o cumprimento das seguintes 

exigências: 

I. Obtiver, no mínimo, 75% de frequência em cada disciplina/módulo; 
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II. Obtiver, no mínimo, 70% de aproveitamento em cada disciplina/módulo; 

III. O estipulado no art.30 do presente Regulamento. 

 

Art.34º - Será concedido Certificado de Especialização ao aluno regularmente matriculado 

em Programa desse nível, mediante o cumprimento das seguintes exigências: 

I. Obtiver, no mínimo 75% de frequência em cada disciplina/módulo; 

II. Obtiver, no mínimo, 70% de aproveitamento em cada disciplina/módulo; 

III. Obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) no Trabalho Final de Curso de 

acordo com a Resolução nº 01 de 08 de junho de 2007.  

 

Art.35º - O Trabalho de Final de Curso, cuja temática deverá obrigatoriamente estar 

relacionada à Área de Especialização cursada pelo discente, será defendido perante Banca 

Examinadora, composta pelo Orientador do Trabalho, seu Presidente, dos docentes, sendo um 

do Programa e um docente convidado estranho ao Programa, proposto pela Coordenação do 

Programa e aprovado pela Coordenação da FLRJ/ou da Instituição Parceira. 

 

Parágrafo Único. O Trabalho Final de Curso, a critério de cada Programa, poderá se 

constituir sob a forma de Monografia ou Projeto de Pesquisa devendo ser entregue no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após a conclusão das disciplinas/módulos do Curso, em uma via e 

um CD, para arquivamento na Biblioteca da  FLRJ. 

 

Capítulo XII 

Da Emissão e Registro dos Certificados 

Art.36º - Os Certificados de Conclusão dos Cursos de Pós-graduação e Extensão são 

emitidos pela Secretaria Geral, registrados em Livro próprio, e assinados pelo Coordenador de 

Curso, Secretário Geral e Diretor da FLRJ, e pelo aluno. 

 

Capítulo XIII 

Da Biblioteca 

Art.37º - O Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FLRJusará, inicialmente, a Biblioteca 

Geral e poderá organizar biblioteca setorial especializada própria, supervisionada pela 

Coordenação de Curso, subordinada à Biblioteca Central da FLRJ. 

 

Capítulo XIV 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art.38º - O regime disciplinar dos membros do corpo docente, discente e administrativo do 

Núcleo de Pós-graduação e Extensão é o mesmo previsto no Regimento Geral da FLRJ.  

 

Art.39º - Este Regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo, por iniciativa da 

Coordenação de Curso da FLRJ, das Coordenações dos Programas ou das Instituições 

Parceiras, devendo as alterações serem aprovadas pelo pela Direção da FLRJe homologadas 

pelos seus Órgãos Superiores e/ou pelas Instituições de Ensino participantes do Núcleo. 

 

Art.40º - Os Casos omissos serão resolvidos pela Direção da FLRJ.  
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Art.41º -Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, com expedição da respectiva e competente 

Resolução. 

 

 

 

EXO II–Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

Da Introdução 

 

Art.1° - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma das atividades que compõem a 

formação universitária de caráter técnico-científico, sendo entendido como o produto 

resultante do conhecimento construído no decorrer da formação e da qualificação do aluno. 

 

§1°- O Trabalho de Conclusão de Curso é efetivado e desenvolvido nos dois últimos 

semestres dos Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia, em paralelo com as 

disciplinas da grade, possuindo carga horária variável, de acordo com a natureza do trabalho e 

as características do Curso. 

 

§ 2°- Os responsáveis pela institucionalização do Trabalho de Conclusão de Curso serão os 

Coordenadores de cada Curso, cabendo a sua implementação aos orientadores, que serão 

docentes, integrantes dos quadros da Faculdade, com conhecimento especializado no tema da 

orientação. 

 

§3°- O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado através de Monografia, sendo 

de forma individual no Curso de Direito e de grupo de até 3(três) alunos nos demais Cursos 

de Graduação, sobre temas específicos da graduação cursada pelos discentes tratados na 

modalidade de Artigo Empírico-Tecnológico e concebidos para solução de problemas práticos 

da comunidade do entorno da Faculdade. Em casos excepcionais os temas poderão ser 

tratados sob a modalidade Teórico-Empírico, mediante autorização da Coordenação de Curso 

e da Direção. 

 

§4°- A apresentação e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, ao final do processo 

avaliativo, é condição obrigatória para o aluno obter o diploma de graduação e/ou tecnólogo 

correspondente ao seu Curso. 

Dos Objetivos 

 

Art.2° - O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral aprimorar e integrar 

conhecimentos e conteúdo de modo a desenvolver competências e habilidades com vistas à 

atuação na vida profissional. 

Parágrafo Único: O Trabalho de Conclusão de Curso   tem   como objetivos específicos: 

Possibilitar ao aluno vivenciar problemas sociais e profissionais, com vistas a uma possível 

solução, através de proposta de tratamento de problema existente na comunidade do entorno 

da Faculdade. 
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Levar o aluno a refletir criticamente sobre a problemática do tema, de modo a permitir uma 

escolha adequada da metodologia, da estrutura e do desenvolvimento do trabalho; 

Desenvolver a interdisciplinaridade, por exigência do próprio trabalho; 

Conhecer e cumprir as normas técnico-científicas necessárias à elaboração do trabalho; 

Revisar conhecimentos necessários à redação e apresentação do trabalho, com qualidade; 

Possibilitar uma avaliação periódica do Curso, através da qualidade dos trabalhos 

apresentados. 

 

Da Escolha do Tema 

 

Art.3° - O tema escolhido deve ser pertinente à Área de Conhecimento desenvolvida no 

Curso em que o aluno está matriculado. 

Temas afins poderão ser aceitos desde que aprovados pelo Colegiado e Núcleo Docente do 

Curso. 

 

§1°- O tema deverá ser apresentado sob a forma de Projeto, contendo introdução; contexto e a 

realidade investigada; diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade; análise da 

situação-problema e propostas de inovação/intervenção/recomendação; conclusões e 

contribuição tecnológica/social; referências. 

 

§2°- O prazo para apresentação do tema será fixado pela Coordenação do Curso. 

 

Da Escolha Do Orientador 

 

Art.4° - O docente orientador será, obrigatoriamente, docente do Curso em que o aluno está 

matriculado, com titulação de Mestre ou Doutor. 

 

§1°- O docente poderá aceitar ou não a função de orientador, condicionando sua decisão à: 

Apreciação do Projeto do aluno; 

Conhecimento do tema proposto; 

Disponibilidade de horário. 

 

§2°- O docente tem até 15 (quinze) dias para apresentar sua decisão. 

 

§3°- Mesmo após a aceitação, o docente poderá desistir da função de orientador, desde que 

apresente motivos justos e explícitos. Da mesma forma, o aluno poderá solicitar mudança de 

orientador. 

 

§4°- Em ambos os casos, a decisão é da competência do Coordenador do Curso. 

 

§5°- Mediante solicitação do aluno, ou por sugestão do orientador, outros docentes do Curso 

poderão atuar como coorientadores do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Da Orientação 

 

Art.5° - A orientação será realizada, quinzenalmente, nas instalações de Práticas Acadêmicas 

por meio de encontros, entre o docente orientador e orientando, com, no máximo uma hora de 
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duração por orientando ou duas horas por grupo de orientandos, baseado em cronograma 

específico de trabalho, delineado pelo orientador. 

 

§1°- A critério do orientador, poderão ocorrer encontros com mais de um orientando ou grupo 

de orientandos, desde que os temas sejam afins ou complementares. 

 

§2°- Os encontros quinzenais do orientador com o orientando ou grupo de orientandos serão 

registrados em documentação própria, para fins de acompanhamento e comprovação. 

 

§3°- Cada orientador poderá ter no máximo, dez orientandos ou seis grupos de orientandos, 

por período letivo. 

 

§4°- O tempo dedicado pelo docente à orientação será computado em sua carga horária sob a 

forma de atividade extraclasse, para fins de pagamento. 

 

Do Desenvolvimento 

 

Art. 6º - Os trabalhos serão desenvolvidos, conforme etapas constantes do fluxo em anexo 1. 

 

Da Apresentação 

 

Art. 7° - Os trabalhos serão apresentados de acordo com a formatação em anexo 2, seguindo 

normas de elaboração de Trabalhos Técnicos Científicos, aprovadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e avaliados mediante critérios constantes em anexo 3. 

 

Da Avaliação 

 

Art. 8°- Os trabalhos serão avaliados por dois docentes, sendo obrigatoriamente, um deles, o 

orientador. O outro será indicado pelo Coordenador do Curso, podendo um, ser docente 

convidado de outra Instituição ou o próprio Coordenador do Curso. 

 

§1°- Em data fixada no cronograma de atividades, o aluno entregará duas vias do seu 

trabalho, uma para cada avaliador. 

Em uma das vias será registrada a nota e parecer sobre o trabalho sendo, em seguida, 

encaminhada ao Coordenador do Curso, com uma cópia gravada em CD, para as providências 

acadêmicas necessárias. 

 

§2°- Serão considerados aprovados os trabalhos com notas igual ou superior a 7,0 (sete) e 

75% de presença dos alunos aos encontros programados pelos orientadores. 

 

Das Disposições Finais 

Art. 9°- Caso o aluno não apresente o trabalho na data fixada ou não obtendo a nota mínima 

de aprovação será reprovado. 

 

Art. 10- Os melhores trabalhos poderão ser publicados na Revista da Faculdade, sob ao aval 

da Direção. 
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Art. 11- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 12- Em caso de o orientador atestar que o trabalho não é de autoria do aluno/grupo de 

alunos ou que é cópia de outro trabalho, compete ao mesmo, em um primeiro momento 

informar ao aluno/grupo de alunos as penalidades que possam ser aplicadas. Nada sendo 

resolvido, o orientador deve informar, por escrito, o Coordenador de Curso para que a 

Instituição possa tomar as atitudes cabíveis. 

 

Art. 13- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, com expedição da respectiva e competente 

Resolução. 

 

 

ANEXO III - Regulamento do Estágio Supervisionado 

Regulamento do Estágio Supervisionado 

Capítulo I 

Dos Estágios Supervisionados 

 

Art.1°- Constitui parte obrigatória para a formação do profissional, nos Cursos daFLRJ 

realização de Estágio Supervisionado. 

 

Parágrafo Único: As atividades de estágio são diversificadas, de acordo com as modalidades 

do Curso, previstas no currículo pleno, em anexo a este Regimento daFLRJ. 

 

Art.2°- Os Estágios Supervisionados constam de atividades de práticas pré-profissionais, 

exercidas em situações reais de trabalho. 

 

Art.3°- As atividades de estágio devem ser desenvolvidas dentro das normas estabelecidas 

através de regulamentos próprios, aprovados pela Diretoria, devendo ser consideradas as 

características específicas de cada Curso e/ou modalidade de ensino. 

 

Art.4°- Obrigatoriamente, cada Estágio Supervisionado atenderá aos seguintes pontos: 

I - Cumprimento da carga horária prevista no Projeto Pedagógico de cada Curso; 

II - Registro de trabalhos e experiências realizadas; 

III - Esclarecimento e informação, aos interessados, na utilização dos instrumentos, sobre 

horários e condições para a realização de trabalhos e experiências; 

IV - Apresentação de um Relatório de Estágio no último semestre do Curso, 

segundo as diretrizes da Diretoria. 

 

Art. 5°- O Estágio Supervisionado será dirigido pelo Coordenador do Curso. 

 

Capítulo II 

Do Plano de Estágio 
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Art.6°-Para obtenção do diploma, os alunos dos Cursosde Graduação deverão realizar o 

Estágio Curricular Supervisionado, junto a Instituições públicas ou privadas, respeitado o 

disposto na legislação em vigor. 

 

Art.7°-O Estágio Curricular Supervisionado é requisito obrigatório para a integralização, 

pelos alunos, da carga horária mínima do Curso de Graduação. 

 

Art.8°-O Estágio Curricular Supervisionado dos estudantes constitui-se em um conjunto de 

atividades discentes, que visa à complementação do ensino e da aprendizagem e é planejado, 

supervisionado e avaliado por professores, em conformidade com o currículo, os programas e 

o calendário escolar, a fim de se constituir em instrumento de integração dos alunos à 

atividade profissional, por intermédio de treinamento, de prática e de aperfeiçoamento 

técnico, científico, cultural e de relacionamento humano. 

 

Art.9°- São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I. integrar os alunos em setores e serviços que se utilizam da aplicação do saber na área 

do Curso, visando a elevar o nível do seu aprendizado técnico-científico, oferecendo-

lhes oportunidades de conhecimento, “in loco”, das diferentes atividades profissionais 

próprias da área cursada; 

II. melhorar a qualidade da assistência e dos serviços no campo de atividades do Curso; 

III. conscientizar os futuros profissionais da importância da qualidade nos serviços que 

haverão de prestar; 

IV. melhorar o nível do ensino-aprendizagem dos processos, princípios, métodos e 

técnicas utilizadas nos diferentes ramos da área cursada, através da prática da 

aplicação das informações obtidas em diversas disciplinas que integram o currículo do 

Curso; 

V. aumentar a valorização do profissional da área; 

VI. aperfeiçoar o aprendizado, mediante um maior aprofundamento técnico-científico no 

campo de Estágio. 

 

 

Art.10°- Ao término do Estágio, os alunos deverão estar aptos a desenvolver ações e 

procedimentos necessários ao planejamento, execução e avaliação das principais tarefas 

pertinentes ao campo da área cursada. 

 

Art.11°- O planejamento, supervisão e avaliação das atividades do Estágio serão levadas a 

efeito por Professores integrantes do Corpo Docente da Faculdade com a corresponsabilidade 

da Instituição de Ensino, observado o disposto neste Plano, o nível de formação e a etapa do 

Curso em que se encontrar o estagiário. 

 

Art.12°- As tarefas dos alunos, relativas ao Estágio Supervisionado, realizam-se com o 

concurso de Professores, de modo a atender às expectativas do discente, da Instituição 

receptora do estagiário e a melhorar o nível de qualidade de assistência ao alunado, 

propiciando-lhe ampliar o aprendizado técnico e o aprofundamento científico. 
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Art. 13°-As atividades técnico-administrativas pertinentes ao Estágio estarão a cargo da 

Coordenação dos Cursos e supervisionadas por docentes, conforme o que dispõe o presente 

Regulamento. 

 

Art.14°- As Coordenações dos Cursos terão a seu cargo, a supervisão e o ordenamento das 

tarefas inerentes ao estágio Supervisionado. 

 

Art.15°-A realização do Estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o 

estudante e a parte concedente, com interveniência da Coordenação do Curso e da Direção. 

 

Art.16°- O Estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o 

estagiário e a Instituição que o aceitar. 

 

Art.17°- O aluno poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação de serviços, que 

venha a ser paga, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária. 

 

Art. 18°- O Estágio Curricular Supervisionado a ser cumprido pelos alunos dos Cursos da 

FLRJ, está amparado nas normas internas baixadas pelas autoridades competentes da 

Faculdade e na legislação federal em vigor e a que vier a ser baixada sobre o assunto. 

 

Art.19°-Os campos de Estágio para os alunos dos Cursos da FLRJ são as Instituições que 

firmarem convênio, para este fim, com a Faculdade. 

 

Art.20°-Serão escolhidas, para campos de Estágio, as Instituições que possuam condições 

estruturais e organizacionais compatíveis com as áreas em que deverão se desenvolver as 

tarefas do estagiário. 

 

Art.21°- O encaminhamento do estagiário à Instituição, onde deverá atuar, é feito pela 

Coordenação do Curso. 

 

Art.22°- O Estágio Curricular somente poderá ser realizado, com supervisão do Coordenador 

de Curso, em Instituição que reúna condições capazes de proporcionar experiência prática na 

linha de formação profissional do estudante. 

 

Art.23°- O Estágio realizar-se-á em Instituições com as quais a Faculdade mantenha convênio 

para o fim específico de aceitação de seus alunos, para cumprimento de tarefas 

supervisionadas pela Faculdade, visando à vivência, pelos discentes, de situações reais de 

trabalho. 

 

Art.24°- As atividades do Estágio somente poderão ser realizadas sob responsabilidade da 

Coordenação do Curso, atendidas às exigências contidas na legislação e normas pertinentes. 

 

Art. 25°-O Estágio poderá ser interrompido em casos de: 

I. prestação do Serviço Militar Obrigatório; 

II. licença para tratamento de saúde; 

III. licença maternidade ou paternidade. 
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Art.26°- O aluno, ao inscrever-se para o Estágio Supervisionado, deverá preencher 

requerimento de inscrição, conforme formulário fornecido pela Coordenação do Curso, 

juntando uma fotografia tamanho 3x4, recente. 

 

Art.27°- A inscrição do aluno como estagiário dar-se-á com a aprovação do seu pedido pelo 

Coordenador do Curso. 

 

Art.28°-Uma vez aceita a sua inscrição, o aluno estagiário deverá: 

I. assinar o termo de compromisso com a Faculdade e com a Instituição escolhida para a 

realização do Estágio; 

II..Elaborar, previamente, de comum acordo com o Coordenador de Curso, seu plano 

individual de estágio; 

III. receber a documentação necessária, bem como orientação referente ao Estágio e aos seus 

deveres como estagiário; 

IV. Aguardar, da Coordenação do Curso, a autorização formal para dar início as suas 

atividades no campo de Estágio. 

 

Art.29°- Deverão integrar o plano individual de Estágio os seguintes elementos: 

I. objetivos; 

II. programação; 

III. metodologia; 

IV. procedimentos; 

V. estratégias; 

VI. aplicação do conteúdo programático do Curso; 

VII. cronograma. 

 

Art.30°- Entende-se, por Supervisão, o processo segundo o qual a Faculdade, por meio da 

Coordenação de Curso, acompanha, orienta, treina e esclarece os discentes no exercício de 

atividades práticas pertinentes a seu Estágio Curricular, bem como, a seu futuro desempenho 

como profissional. 

 

Art.31°- A supervisão dos Estágios Curriculares tem os seguintes objetivos: 

 

I. Auxiliar e orientar o aluno na aplicação e prática dos conhecimentos teóricos obtidos, de 

modo a fazê-lo conseguir a adequada formação profissional; 

II. Verificar a aplicação, pelo estagiário, de procedimentos, princípios, métodos, processos e 

técnicas relativas à área do Curso; 

III. Desenvolver, no aluno, a responsabilidade para com a atividade profissional, atendendo 

aos princípios éticos; 

IV.articular as diversas técnicas e conhecimentos da área cursada, de modo a levar o 

estagiário a conhecer e utilizar todos os recursos que se fizerem necessários; 

V. Acompanhar o trabalho realizado e o desenvolvimento pessoal do supervisionado; 

VI.contribuir para ampliar, no discente, seu grau de responsabilidade e de interesse pela 

profissão; 

colaborar com o aluno para o desenvolvimento de sua capacidade para o trabalho; 
VIII. Acompanhar a capacidade, demonstrada pelo supervisionado, de gerir as situações 

assemelhadas em que vier a atuar profissionalmente; 
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IX. Avaliar o estagiário quanto à assiduidade, pontualidade, sociabilidade, interesse, 

participação, responsabilidade, aptidão para solucionar problemas, ética profissional, 

capacidade de decisão, inteligência emocional, domínio de métodos e técnicas, e desempenho 

global. 

 

Art.32°- Entende-se por avaliação, o processo contínuo de análise das tarefas realizadas pelo 

aluno e que permite ao Coordenador de Curso trabalhar no sentido da revisão de atividades e 

métodos empregados, de modo a ensejar a conscientização pelo estagiário, dos seus pontos 

positivos e negativos e sua maior capacitação para a prática profissional. 

 

Art.33°- A avaliação do Estágio constitui parte integrante da aprendizagem, dela participando 

o Coordenador de Curso, e, eventualmente, o pessoal da Instituição concedente. 

 

Art.34°- Tendo em vista a avaliação, é obrigatória a apresentação do Relatório de Estágio, 

elaborado pelo aluno e avaliado pelo Coordenador de Curso. 

 

Art.35°- Ao término do Estágio, o aluno receberá uma nota, de acordo com a avaliação feita 

pelo Coordenador, levando em consideração os critérios abaixo relacionados: 

I. assiduidade; 

II. pontualidade; 

III. interesse; 

IV. participação; 

V. sociabilidade; 

VI. responsabilidade; 

VII. aptidão para resolver problemas; 

VIII. ética profissional; 

IX. capacidade de decisão; 

X. domínio de métodos e técnicas; 

XI. desempenho global. 

 

Art.36°- A avaliação a ser efetuada pelo Coordenador de Curso, abrange os seguintes 

aspectos relativos ao aluno: 

I.Frequência ao local do Estágio, de forma ininterrupta, durante o período em que nele 

permanecer; 

II.pontualidade, caracterizada pela observância do horário de trabalho estabelecido pela 

Instituição onde estagia; 

III. Obediência às normas e procedimentos estabelecidos pela Instituição onde estagia; 

IV.Espírito de cooperação para com os demais membros da equipe onde atua, colaborando 

para a eficiência da organização; 

V.Entendimento fácil das tarefas que constituem seu Plano de Estágio; 

VI.Iniciativa para enfrentar situações novas, que impliquem em tomadas de decisão; 

VII. criatividade diante de situações novas; 

VIII.capacidade de adaptação ao trabalho de equipe e às tarefas que executar, ajustando-se às 

situações decorrentes do trabalho; 

IX.frequência às reuniões e entrevistas de supervisão. 
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Art.37°- Será aprovado no Estágio, o aluno que cumprir, pelo menos, 75% da frequência 

obrigatória ao Estágio e às reuniões e entrevistas de supervisão e obtiver a nota mínima 

estabelecida, regimentalmente, para aprovação. 

 

Art.38°- Têm atribuições relativas ao Estágio Curricular Supervisionado, além dos dirigentes 

da Faculdade, os Coordenadores dos Cursos, os alunos nele envolvidos e os docentes, estes 

últimos quando couber, bem como as Instituições que recebem estagiários. 

 

Art.39°- Quando couber, o docente envolvido na atividade de Estágio tem as seguintes 

atribuições: 

I. orientar os estagiários, em grupo ou individualmente; 

II. realizar reuniões semanais ou quinzenais com os estagiários; 

III. supervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos alunos; 

IV. acompanhar o desenvolvimento do aluno no campo de Estágio; 

V. proceder à avaliação do estagiário no campo de Estágio; 

VI. manter em dia a documentação referente aos Estágios Supervisionados que lhe dizem 

respeito; 

VII. computar a frequência do estagiário às atividades obrigatórias; 

VIII. participar das reuniões programadas pela Coordenação do Curso; 

IX. cumprir e fazer cumprir as normas do Estágio. 

 

Art.40°- São as seguintes as atribuições do estagiário: 

I. cumprir as exigências regulamentares do Estágio Curricular Supervisionado; 

II. aceitar a supervisão e dela utilizar-se; 

III. executar as tarefas que lhe forem atribuídas no campo de Estágio, considerando 

não somente os interesses do aprendizado, mas, também, os da Instituição que o 

recebe e os do Curso; 

IV. apresentar os relatórios de Estágio nos prazos fixados e em conformidade com as 

normas emanadas da Coordenação do Curso; 

V. obedecer aos Estatutos, Regimentos e outras normas que regem a Instituição onde 

estagiar; 

VI. manter em dia a documentação exigida pela Coordenação do Curso; 

VII. preparar e apresentar, com antecedência, o material necessário às entrevistas de 

supervisão; 

VIII. selecionar e providenciar o material necessário à elaboração de seus trabalhos no 

Estágio; 

IX. responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos que lhe forem confiados na 

Instituição onde estagiar; 

X. assinar o termo de compromisso referente ao Estágio; 

XI. comunicar, por escrito, à Coordenação do Curso, qualquer ocorrência que possa 

comprometer o bom andamento do Estágio; 

XII. comparecer à Coordenação do Curso, quando solicitado, para prestar informações 

concernentes ao Estágio; 

XIII. guardar absoluto sigilo profissional - durante e após o Estágio - sobre todos os 

assuntos atinentes à Instituição onde estagiar; 

XIV. entregar ao Coordenador de Curso, até quinze dias após o encerramento do 

Estágio, cópia do respectivo relatório final de atividades. 
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Art.41°- A Instituição que conveniar com a Faculdade para funcionar como campo de Estágio 

tem as seguintes atribuições: 

I. designar um Supervisor, do seu quadro de pessoal, para dar assistência ao estagiário; 

II. assinar o termo de compromisso com o estagiário e a Coordenação do Curso; 

III. informar, com a máxima brevidade, à Coordenação do Curso, qualquer anormalidade 

ocorrida durante o Estágio; 

IV. providenciar a emissão de apólice de seguro de prevenção de acidentes em benefício do 

estagiário; 

V. prestar informações ao Coordenador de Curso sobre o desempenho do estagiário; 

VI. promover a integração do estagiário no ambiente de trabalho; 

VII. proceder, através do Supervisor designado, à avaliação do estagiário e 

encaminhá-la à Coordenação do Curso; 

VIII. remanejar o estagiário, possibilitando-lhe experiências variadas, no âmbito dos diversos 

setores ou serviços da Instituição. 

 

Art.42°- O aluno que assim o desejar, poderá, também, realizar, à parte do Estágio Curricular 

Supervisionado, o Estágio Extracurricular. 

 

Art.43°- O Estágio Extracurricular terá caráter voluntário e será realizado buscando ampliar 

as experiências já adquiridas, pelo aluno, no campo da área do Curso e como um adendo ao 

Estágio Curricular Supervisionado. 

Art.44°- Para que possa, eventualmente, surtir efeitos acadêmicos, a realização do estágio 

extracurricular deverá: 

I. ser comunicado, formal e previamente, pelo aluno, à Coordenação do Curso em 

formulário próprio; 

II. ser acompanhado por um Coordenador de Curso da Faculdade ou por um 

profissional que se responsabilize pelo acompanhamento do aluno, através de 

termo de cooperação firmado com a Coordenação do Curso; 

III. ter a sua realização certificada pelo Coordenador de Curso de que trata o item 

anterior e pela Instituição que aceitou o estagiário. 

 

Art.45°- Caso sejam atendidas as exigências constantes do artigo anterior, as horas cumpridas 

pelo aluno no Estágio Extracurricular poderão ser creditadas, para efeito do Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 

Art.46°- Os casos omissos neste Plano serão resolvidos pela Direção da Faculdade, ouvida a 

Coordenação do Curso. 

 

Art.47°- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, com expedição da respectiva e competente 

Resolução. 
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ANEXO IV – Regulamento das Atividades Complementares 

 

Regulamento das Atividades Complementares 

Art. 1º Da Conceituação 

São Atividades Extraclasses, de caráter científico, cultural, acadêmico e pré-profissional, que 

se articulam com o processo formativo do futuro profissional e o enriquecem, integrando-se 

aos Projetos Pedagógicos do Curso. É imprescindível que sejam desenvolvidas de forma 

coerente com os eixos norteadores das Matrizes Curriculares e compatíveis com os 

planejamentos dos Cursos. 

 

Art. 2º Do Exercício 

Com carga horária variável, de acordo com a especificidade do Curso as Atividades 

Complementares, são desenvolvidas sob várias modalidades, se integram ao seu Projeto 

Pedagógico, devendo a carga horária ser efetivamente integralizada. 

Estas atividades independentes são desenvolvidas pelos discentes, procurando ultrapassar o 

patamar mínimo de aquisição de conhecimento, levando-os à reflexão. 

O planejamento acadêmico assegurará o envolvimento dos discentes, de forma individual e/ou 

em equipe, em atividades como visitas técnicas e de ambientação, vídeos informativos, 

vivências profissionais, palestras, projetos de treinamento e integradores, oficinas, seminários 

e outras. 

Um ponto de relevância neste processo concerne à possibilidade de oferecer atividades 

fundamentadas nas necessidades da região, considerando a realidade na qual o Curso está 

inserido e o mercado de trabalho. 

As Atividades Complementares propiciam aos discentes a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas práticos evidenciados nos casos reais 

abordados em discussões em sala de aula e em Projetos de Extensão. Também as visitas 

técnicas a órgãos públicos e privados e atividades de campo constituem excelente 

oportunidade para consolidar os conceitos teóricos apresentados nas aulas expositivas. O 

desenvolvimento dessas atividades possibilita a capacitação dos alunos para desempenharem, 

de forma interdisciplinar e com responsabilidade, as atividades profissionais, adquirindo uma 

visão crítica e holística sobre os Cursos, conforme previsto nos objetivos, no perfil 

profissional e na concepção dos Cursos. 

 

Art. 3º Dos Objetivos 

▪ Promover a realização de atividades extraclasse que propiciarão ao corpo discente um 

complemento curricular, visando o acompanhamento, o aprofundamento, o enriquecimento, o 

aperfeiçoamento e a ampliação do universo da prática profissional; 

▪ Proporcionar o desenvolvimento intelectual dos discentes, mediante atividades acadêmicas 

diversas, com a finalidade de aprimorar e facilitar o processo ensino-aprendizagem, assim 

como, diversificar e enriquecer a vida acadêmica do Curso; 

▪ Propiciar ao educando, a identificação das possibilidades do mercado de trabalho empregador; 

▪ Promover a articulação teoria-prática; 

▪ Estimular o exercício do pensamento crítico-reflexivo; 

▪ Desenvolver o interesse pela prática da iniciação científica e fomentar a produção científica; 



  

211 
 

 

 

▪ Incentivar a integração do corpo docente e discente; 

▪ Facilitar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a contextualização; 

▪ Planejar estratégias criativas, visando facilitar o desenvolvimento acadêmico do discente; 

▪ Atualizar e enriquecer a vivência acadêmica e os currículos, bem como, propiciar a 

investigação de problemas regionais nas áreas dos Cursos; 

▪ Incentivar atividades pré-profissionais. 

 

Art. 4º Das Modalidades de Ações 

▪ Visitas técnicas e de ambientação às indústrias que promovem atividades no foco dos Cursos; 

▪ Projetos e Programas de Iniciação Científica voluntária orientados por docentes dos Cursos; 

▪ Projetos e Programas de Extensão orientados por docentes dos Cursos; 

▪ Serviços técnicos prestados à comunidade local e empresarial; 

▪ Eventos científicos ligados às áreas dos Cursos, tais como: seminários, simpósios, congressos, 

conferências, semanas acadêmicas, jornadas, dentre outros; 

▪ Cursos de Extensão; 

▪ Estágios não obrigatórios, de acordo com as normas vigentes; 

▪ Exercício de atividades de monitoria; 

▪ Exercício em laboratórios específicos; 

▪ Pesquisas na Internet; 

▪ Jogos e Simulações; 

▪ Observação sistemática de campo, mediante visitas de ambientação e técnicas; 

▪ Treinamento em técnicas de observação; 

▪ Visitas a feiras e exposições que envolvam as tecnologias e aplicações na área do Curso; 

▪ Palestras; 

▪ Publicações de atividades de iniciação científica e trabalhos docentes e discentes; 

▪ Participação em atividades de Iniciação Científica; 

▪ Desenvolvimento de Projetos e Monografias; 

▪ Projetos Integradores; 

▪ Atividades pré-profissionais. 

 

São utilizados também o desenvolvimento de Projetos de Extensão junto à comunidade 

(empresas conveniadas ou não, órgãos municipais, estaduais e federais), a participação e 

organização em congressos e a prestação de serviços de monitoria por parte do corpo discente 

no apoio às aulas práticas.  

 

Art. 5º Do Controle e Avaliação 

O controle das Atividades Complementares será realizado mediante registro em formulário 

anexo, visando garantir a integralização da carga horária.de 40 a 200 horas, dependendo do 

Curso, serão desenvolvidas sob várias modalidades, contando com orientação docente e se 

integrarão ao Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Estas atividades independentes serão realizadas sob a forma de seminários, apresentações 

temáticas, exposições, oficinas, participação em eventos científicos, monitorias, estudo de 

casos com resoluções de situações-problema, projetos, utilização de novas tecnologias de 

comunicação, relatórios de pesquisa, visitas técnicas e outras exigências necessárias à 

formação dos profissionais da área. 
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Tendo em vista a diversidade de ações que podem ser utilizadas para seu desenvolvimento, 

são sugeridos percentuais para as atividades consideradas mais comuns. 

 

Atividades % 

Palestras, Apresentações Temáticas 15 

Visitas Técnicas 10 

Excursões, Utilização de Novas Tecnologias 05 

Seminários 10 

Pesquisa 20 

Eventos 10 

Programas Comunitários de Extensão 15 

Outras Atividades 15 

Total 100 

 

Dentro das atividades “outras”, incluem-se as ações de caráter geral, mas que contemplam um 

número limitado de alunos, tais como: monitoria, iniciação científica, projetos, estudos de 

caso, oficinas, exposições, etc. 

É imprescindível que as atividades sejam coerentes com os eixos norteadores da matriz 

curricular, compatíveis com o planejamento do Curso e que a carga horária prevista seja 

efetivamente integralizada. Para tal, torna-se necessário manter um sistema de controle e 

registro das mesmas, com a participação do discente e do docente responsável. Em princípio 

deverão ser adotados os formulários citados no sistema de controle anexo, que deverão 

evoluir para um sistema informatizado. 

A carga-horária das atividades oferecidas pelo Curso deverá ser complementada por outras, 

realizadas interna ou externamente, sendo da competência do discente integralizar a carga-

horária com atividades de sua escolha, previamente aprovadas pelo docente responsável. 

É importante ressaltar, que este componente curricular não será objeto de avaliação 

qualitativa, sendo a aprovação do discente garantida pela integralização da carga-horária. 

 

Tabela de Pontuação das Atividades Complementares 

                         Descrição da Atividade Horas 

1 

Participação em eventos de extensão universitária (cursos, palestras, 

seminários, simpósios, congressos, oficinas, projetos de treinamento, 

conferências, jornadas acadêmicas, exposições) realizados na FLRJ 

Oou em outras instituições de ensino ou empresariais, ou ainda, outros 

eventos que porventura venham a serem recomendados pela 

Coordenação do Curso. 

1h de 

atividade 

desenvolvi

da = 1h de 

atividade / 

máximo 

30h 

2 Participação de Atividades Comunitárias 

10h por 

atividade / 

máximo 

30h 

3 Ministrar Curso de Extensão relacionado aos objetivos do Curso 

10h / 

máximo 

30h 
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4 
Participar da organização de Curso ou Evento de Extensão 

relacionado aos objetivos do Curso 

10h / 

máximo 

30h 

5 Atuar como monitor (a) na FLRJ 

De 30 a 

150h – 10h 

De 151 a 

300h – 20h 

Mais de 

300h – 30h 

6 

Participar de Programa de Iniciação Cientifica (mínimo 300h por 

semestre sem ser bolsista) realizada na FLRJ ou em outra Instituição, 

com a devida comprovação da Coordenação do Projeto 

Máximo 

20h 

7 

Realizar estágio de interesse curricular e/ou atividades sociais de 

caráter sócio comunitário, efetuadas junto à entidade legal 

beneficente, humanitária ou filantrópica 

De 30 a 

150h – 10h 

De 151 a 

300h – 15h 

Mais de 

300h 

Máximo – 

30h 

8 Exercícios em Laboratórios 

5h por 

Laboratóri

o 

Máximo – 

30h 

9 Visitas em Instituições 

5h por 

visita 

Máximo – 

30h 

Tabela de Pontuação das Atividades Complementares 

                         Descrição da Atividade Horas 

1

0 
Observações Sistemáticas de Campo – NAP 

5h por 

observação 

Máximo – 

30h 

1

1 
Apresentação em Eventos de Trabalho Científico Cultural 

10h p/ 

apresentaçã

o 

Máximo – 

30h 

1

2 
Publicação de Livro, Capítulo de Livro como autor ou coautor 

10h p/ 

publicação 

Máximo – 

30h 

1

3 
Publicação em Anais de Evento Científico-Cultural 

5h p/ 

publicação 
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Máximo – 

30h 

1

4 
Publicação em Revista Cientifica na condição de autor e/ou coautor 

10h p/ 

publicação 

Máximo – 

30h 

1

5 

Publicação em jornais e revistas não científicas (meio tradicional ou 

eletrônico) 

5h p/ 

publicação 

Máximo – 

20h 

1

6 
Premiação em Trabalho Acadêmico 

2h p/ 

premiação 

Máximo – 

20h 

1

7 
Atividades no Coral 

Critério 
Coordenador 

1

8 
Participação em Órgãos Colegiados e CPA 20h 

 

 

Anexo – Formulário no qual serão registradas as atividades e o crédito correspondente. Será 

preenchido em duas vias, ficando uma com o docente e outra com o discente, sendo 

obrigatório anexar comprovantes das atividades. 

A avaliação da atividade será realizada pelo docente responsável pela disciplina, que atribuirá 

o crédito correspondente, de acordo com a carga horária registrada pelo discente. No caso de 

o docente achar conveniente, poderá sugerir a apresentação da atividade para toda a turma ou 

um desdobramento da mesma, preenchendo, neste caso, o campo observação. 

A guarda da documentação pertinente a atividade será centrada no discente, que deverá 

possuir uma pasta, na qual arquivará gradativamente, os Anexos devidamente validados e 

rubricados pelo docente. Ao final do semestre letivo a pasta será entregue ao docente que a 

encaminhará à Secretaria da FLRJpara futuras comprovações e referências. 

 

ANEXO V – Regulamento do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE 

 

Regulamento do Núcleo de Atendimento do Estudante 

(NAE) 

 

Art.1º- O Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) é uma área institucional voltada à 

melhoria das condições de atendimento aos discentes e aos que se apresentam na Instituição a 

fim de obter informações e esclarecimentos diversos sobre assuntos atinentes à 

FACULDADE LUSÓFONA DO RIO DO JANEIRO. 

Trata-se do primeiro de contato com os interessados nos cursos e serviços que a 

FACULDADE LUSÓFONA DO RIO DE JANEIRO oferta à sociedade e seu desempenho é 

de suma importância para os futuros alunos e demais membros da comunidade da 

FACULDADE LUSÓFONA DO RIO DO JANEIRO.  
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Art. 2º- O Horário deAtendimento é de2ª a 6ºfeira: das 9h às12he 14h às 21h. 

 

Art. 3º- Sua estrutura conta com um sistema informatizado em prol de conceder à comunidade 

acadêmica mais agilidade e transparência, permitindo ao aluno uso e navegação dentro de um 

sistema acadêmico “on-line” interligado aos órgãos de ensino, aos Colegiados de curso e na 

administração central através de uma rede de computadores. 

 

Art.4º- Primordial queos envolvidos e agentes colaboradores destaáreatenham consciência de 

sua importância e responsabilidade e, aceitem o desafio de contribuir para a construção e 

consolidação de uma imagem de seriedade e eficiência da FLRJ. 

 

Art.5º- Caberá ao NAE de forma geral desenvolver um atendimento de excelência com os 

esclarecimentos institucionais, relacionados com as atividades acadêmicas e administrativas 

da FFLR, estimulando a percepção que os interessados têm de si mesmos e do outro, 

enquanto ser individual, social, planetário e cultural. 

 

Art. 6º- O Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) será composto por equipe 

especializada, apoiado pelos Coordenadores, pela Ouvidoria, pela Secretaria Geral e demais 

setores acadêmicos e administrativos da FLRJ.  

 

Art.7º- O NAE, exclusivamente, possui as seguintes funções: 

I- Atender aos diversos públicos internos e externos que desejam obter informações do 

portfólio da Instituição, informações administrativas e acadêmicas e possíveis 

encaminhamentos aos diversos setores da FLRJ;  

II- Esclarecer os obstáculos que possam estar interferindo na efetivação das matrículas, 

considerando a própria satisfação pessoal do aluno; 

III- Favorecer o entendimento das necessidades para o ingresso na comunidade da FLRJ o 

tardiamente ao Processo Seletivo. 

IV- Acompanhar o processo de ensino aprendizagem e orientar os alunos no desenvolvimento 

de carreira e inserção no mercado de trabalho. 

 

Art. 8º- A equipe do NAE será responsável pelo Atendimento ao aluno e lhe compete: 

I- Informar aos diversos setores da Instituição sobre cursos, horários de funcionamento.  

II_ permitir e encaminhar as solicitações referente aos assuntos acadêmicos, administrativos e 

financeiros, sendo mister que para tal tenha conhecimento a qual setor a solicitação deverá ser 

encaminhada.  

III - Manter sempre uma boa aparência e um sorriso, lembrando que o NAE representa a 

primeira impressão da Instituição. Sempre que possível, trocar a palavra “problema” por 

“situação” e prezar pela chamada “devolutiva” das situações que ficaram pendentes de uma 

posição ou solução. 

IV - Estar consciente das motivações que levaram o aluno a fazer sua solicitação ou 

requerimento, bem como a necessidade de que o atendimento deve primar pela simpatia e 

empatia, nunca antipatia no seu processo. Para tal seguem os seguintes conceitos: 

Simpatia: ser afetado pelo que a outra pessoa está sentindo; 

Empatia:  colocar-se no lugar do outro para melhor atendê-lo, conhecê-lo ou servi-lo; 

Antipatia: ter aversão ao outro, ignorando-o ou repelindo-o.  
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V - Ter conhecimento dos produtos e serviços da Instituição, ter bom senso, tratar os alunos 

como gostaria de ser tratado, saber ouvir com atenção e paciência e manter uma postura ética, 

lembrando que, naquele momento, é um representante do Grupo Lusófona – Faculdade 

Lusófona do Rio do Janeiro. 

 

Art. 8 º- A equipe do NAE responsável pelo atendimento aos discentes que, por um motivo ou 

outro, apresentam baixo rendimento em suas atividades e /ou necessitam da ajuda de 

profissionais em Pedagogia, compete: 

I- Diagnosticar, orientar, atender e investigar problemas emergentes nos processos de ensino e 

aprendizagem; 

II- Esclarecer os obstáculos que possam estar interferindo na efetivação de uma boa 

aprendizagem, considerando a própria satisfação pessoal do aluno; 

III- Favorecer o desenvolvimento de atitudes e processos de aprendizagem adequados; 

IV. Realizar o diagnóstico psicopedagógico, com ênfase especial nas possibilidades de 

aprendizagem, visando ao esclarecimento e à orientação adequada. 

 

Art. 9º Essavisãoéadesejadae esperada pela Direção da Instituição, aqui transformada em 

documento oficial da área, incluindo outras normas específicas. Este documento é 

adiretrizfilosóficae operacional do NAE, objetivando a eficácia nos serviços prestados a 

comunidade interna e externa da FLRJ. 

 

Art. 10- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, com expedição da respectiva e competente 

Resolução. 

 
 

ANEXO VI – Regulamento da Monitoria 

 

Regulamento da Monitoria 

CAPÍTULO I - Das Considerações Iniciais 

 

Art. 1º- O Programa de Monitoria da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, destinado aos 

alunos regularmente matriculados em seus cursos de graduação, obedecerá às normas 

estabelecidas no presente Regulamento. 

 

Art. 2º- O Programa de Monitoria, considerando a excelência do rendimento nos estudos e a 

vocação profissional dos alunos que a ele se candidatarem, conta com um quadro de 

monitores, cujo número de vagas constará do Plano Anual de Trabalho da Faculdade, 

aprovado pela entidade mantenedora. 

 

Parágrafo único - Para fins de que trata o “caput” deste artigo, até 31 de outubro de cada 

ano, levando em consideração a previsão das necessidades para o ano letivo seguinte, a 

Faculdade encaminhará a solicitação de vagas à entidade mantenedora, para constituição do 

quadro de monitores, com vistas ao ano letivo subsequente. 
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CAPÍTULO II- Dos Objetivos do Programa de Monitoria 

 

Art. 3º- Em relação à Instituição: 

a) estimular o desenvolvimento da vocação profissional, nos alunos que 

apresentam excelência em seu rendimento escolar; 

b)  propiciar condições institucionais para o atendimento à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem; 

c)  tornar as ações institucionais mais produtivas e compatíveis na construção do 

saber; 

d) possibilitar a cooperação entre os corpos discentes, docentes e técnico-

administrativo da Faculdade; 

e)   qualificar os melhores discentes, com vistas à continuidade da respectiva 

formação acadêmica, para o encaminhamento dos mesmos à programa de pós-

graduação. 

 

Art. 4º- Em relação aos Docentes: 

a) Estimular os docentes para o engajamento no processo acadêmico para que os 

discentes com desempenho destacado atuem com a excelência no conhecimento; 

b) otimizar e proporcionar aos discentes a capacidade de orientação profissional na 

Faculdade; 

c)  estimular o aumento da produção acadêmica dos docentes; 

d)  melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 

Art. 5º- Em relação aos Discentes: 

a) despertar vocações e, no âmbito da disciplina na qual se vinculará, para o 

exercício de atividades auxiliares de ensino, iniciação cientifica e extensão; 

b) propiciar a aprendizagem de técnicas e métodos de ensino, assim como, 

estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade; 

c) preparar o discente participante do Programa de Monitoria para o acesso e ao 

exercício da profissão escolhida; 

d) aumentar a produção acadêmica dos discentes vinculados ao Programa de 

Monitoria 

 

 

CAPÍTULO III - Das Atribuições do Monitor 

 

Art. 6º- O acompanhamento do Programa de Monitoria será realizado pela Direção, com a 

participação direta dos Coordenadores de Cursos. 

 

Art. 7º- São as seguintes as atribuições essenciais ligadas às atividades de ensino, iniciação 

científica, extensão, complementares e adicionais, a serem desempenhadas pelo discente 

participante do Programa de Monitoria: 

a) auxiliar os docentes na preparação de aulas, atividades de laboratório e de 

preparação de materiais didáticos e de apoio, bem como, na fiscalização e no 

acompanhamento de provas e trabalhos escolares; 
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b) auxiliar os docentes na realização de trabalhos práticos e experimentais, desde 

que compatíveis com seu grau conhecimento e experiência na disciplina; 

c) assistir as aulas dos docentes que ministram a disciplina para a qual tenham sido 

designados, visando não apenas o aperfeiçoamento pessoal do aluno, como 

também o efetivo acompanhamento das turmas; 

d) organizar e orientar grupos de estudos formados por alunos matriculados na 

disciplina, visando o melhor aproveitamento dos conteúdos programáticos já 

ministrados; 

e) realizar atividades auxiliares de iniciação científica e de extensão, vinculadas à 

disciplina, por indicação do respectivo docente responsável; 

f) elaborar relatórios mensais e final, a serem avaliados pelo professor orientador; 

g) elaborar relatório escrito, contendo os resultados do trabalho desenvolvido, para 

apresentação, por meio de exposição oral e/ ou painéis, por ocasião da Jornada 

Científica; 

h) auxiliar o Direção e os Coordenadores de Cursos em atividades de administração 

acadêmica e na organização de seminários, palestras, encontros, painéis e outras 

formas de atividades acadêmicas e científicas; 

i) participar na orientação e na efetivação da conformação de continuidade de 

estudos, como elemento auxiliar da equipe de docentes e funcionários 

administrativos responsáveis por estas ações; 

j) participar quando convidado, das reuniões da Coordenação de Cursos e dos 

Conselhos da Faculdade, sem direito a voto; 

k) desenvolver atividades específicas de administração acadêmica, estabelecidas   

pelo Direção e os Coordenadores de Cursos. 

 

Art. 8º- O monitor cumprirá, em horário não conflitante com o de suas aulas, a carga horária 

semanal mínima de oito horas distribuídas entre as diversas atividades previstas no Programa 

de Monitoria. 

 

Art. 9º- O discente participante do Programa de Monitoria poderá ser desligado de sua 

função, a qualquer tempo, por ato da Direção nos seguintes casos: 

I. quando vier a sofrer pena disciplinar; 

II. por proposta do Coordenador de Curso, mediante manifestação do Orientador; 

III. por solicitação do próprio discente. 

 

CAPÍTULO IV - Das Atribuições do Orientador do Monitor 

 

Art. 10- Na vigência da designação para o Programa de Monitoria, as atividades do 

discente monitor serão exercidas sob a orientação de um docente designado pelo 

Coordenador Geral Acadêmico - Reitor, ouvido o Coordenador do Curso. 

 

Art. 11- São atribuições do Orientador, no âmbito da respectiva competência: 

I- elaborar, articuladamente com o Coordenador de Curso, o plano de atividades a 

serem desenvolvidos pelo discente monitor; 

II- responsabilizar-se pela aferição da frequência e pelo cumprimento da carga 

horária do discente monitor; 
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III- orientar o discente monitor nas distintas fases do trabalho a ser desenvolvido, no 

âmbito da respectiva disciplina; 

IV- comunicar ao Coordenador de Curso, qualquer fato, sugestões ou irregularidades 

relacionadas com as atividades dos discentes participantes do Programa de 

Monitoria; 

V- manifestar-se sobre o rendimento do discente por ele orientado, na hipótese de 

desligamento, na forma prevista no art. 9º do presente regulamento; 

VI- acompanhar as exposições dos relatórios técnicos parciais e final dos discentes 

monitores, por ocasião do Seminário Anual de Monitoria. 

 

CAPÍTULO V - Dos requisitos para a Inscrição no Programa de Monitoria 

 

Art. 12- São requisitos para que os discentes se inscrevam no Programa de Monitoria: 

I- ter concluído dois terços da matriz curricular do Curso de Graduação no qual 

esteja matriculado; 

II- ter concluído, com aproveitamento, a disciplina para qual se candidata; 

III- não ter sido reprovado em nenhuma disciplina do Curso no qual está matriculado 

e ter obtido média global mínima igual ou superior a sete; 

IV- comprovar disponibilidade para o exercício das funções de Monitor, com jornada 

de oitos horas semanais, em turno diferente daquele em que esteja matriculado. 

 

Art. 13- Quando o número de candidatos for superior ao número de vagas, a seleção para o 

provimento das vagas do Programa de Monitoria utilizará os seguintes instrumentos de 

avaliação: 

I- análise curricular, de caráter classificatório, compreendendo avaliação do 

histórico escolar e do “Curriculum Vitae “do candidato; 

II- entrevista, de caráter eliminatório, na qual será avaliado com vistas à 

demonstração de suas aptidões e habilidades para a função e de seu desembaraço 

para o exercício da monitoria, em quaisquer de seus aspectos. 

 

Título VI 

Das Bolsas e Certificados da Monitoria 

Art. 14- Durante o exercício da monitoria, ao discente participante do Programa, será 

concedida bolsa de estudo, em valor e na forma definida pela Entidade Mantenedora da 

Faculdade. 

 §1º- A concessão da bolsa de estudos referida no “caput “não implicará em qualquer 

vinculação de caráter empregatício com a Entidade Mantenedora da Faculdade; 

§2º- Não haverá, em nenhuma hipótese, a acumulação de bolsa de estudos, parcial ou 

total, concedida pela Mantenedora ou por qualquer outra fonte; 

§3º- O candidato à monitor, que seja beneficiário de qualquer tipo de bolsa de estudos 

poderá: 
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a)   renunciar à bolsa que possua, optando pela bolsa de monitoria; 

b)   manter a bolsa que possua, exercendo de forma voluntária, a função de 

monitor, com todas as obrigações previstas neste Regulamento. 

 

Art. 15- Concluído o exercício da Monitoria e apresentado pelo monitor, o Relatório Final 

de suas atividades, o docente orientador emitirá parecer, remetendo-o ao Coordenador do 

Curso, para análise e encaminhamento a Direção. 

Art. 16- Ao final do exercício da monitoria será expedido certificado que comprovará o 

cumprimento efetivo pelo discente monitor de suas funções, no período estipulado no Ato 

Especial que o designou e de acordo com o Relatório Final do orientador. 

Art. 17- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, com expedição da respectiva e competente 

Resolução. 

 

 

ANEXO VII - Regulamento do laboratório de Informática 

Regulamento dos Laboratórios de Informática 

TÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 1º - Os laboratórios de informática da Faculdade Lusófona do Rio de Janeirotêm por 

objetivo oferecer infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e 

de pesquisa que necessitam de recursos computacionais. 

 

TÍTULO II 

DAS NORMAS GERAIS 

 

Artigo 2º - Os laboratórios de informática assumem responsabilidades e colocam à disposição 

de seus usuários somente os softwares cujos originais serão arquivados em seu poder. 

 

CAPÍTULO I 

DOS USUÁRIOS 

 

Artigo 3º - São usuários dos laboratórios de informática da Faculdade Lusófona do Rio do 

Janeiro: 

I. funcionários da Faculdade Lusófona; 

II. professores da Faculdade Lusófona; 

III. alunos, devidamente matriculados; 

IV. convidados pela Direção Acadêmica ou Coordenação deCursos. 

 

 

CAPÍTULO II 
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DOS SOFTWARES 

 

Artigo 4º - Os softwares instalados nos microcomputadores estão disponíveis para uso geral, 

porém é proibida a sua cópia ou instalação em outros equipamentos. 

 

Artigo 5º - É proibida a instalação de qualquer software, regularizado ou não, mesmo que 

para uso temporário e sob qualquer pretexto. 

 

Artigo 6º - É proibida a utilização de equipamentos downloads de jogos, filmes, vídeos, 

músicas e execução de trabalhos para terceiros. 

 

Artigo 7º - A instalação de qualquer software ou aplicativo para atividades extracurriculares 

deverá ser feita somente pelos responsáveis pelo laboratório, devendo ser solicitada por e-mail 

ou ofício à Coordenação do Curso, com até três dias úteis de antecedência. 

 

Artigo 8º - É estritamente proibida a utilização de recursos de conversação vias internet (ex. 

chat, icq, mirc, msn, Skype etc.). 

 

CAPÍTULO III 

DA UTILIZAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS 

 

Artigo 9º - Os usuários podem utilizar os microcomputadores do laboratório de informática 

da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro para digitação de trabalhos escolares, realização de 

tarefas ou demais atividades de seu interesse durante os horários disponíveis. 

 

Artigo 10º – Não devem ser gravados no disco rígido (HD) do microcomputador sem 

autorização do Professor ou Responsável pelo laboratório. 

 

Artigo 11º – A integridade e segurança dos arquivos gravados no disco rígido (HD) não serão 

de responsabilidade do Laboratório, cabendo aos respectivos proprietários a guarda de uma 

cópia em seu poder. 

 

Artigo 12º – Não devem ser alteradas as configurações atuais dos computadores, bem como 

feitas quaisquer modificações no ambiente de trabalho, contendo diretórios, criação de senhas 

de acesso ou outras definições que possam alterar o padrão de operação do equipamento, a 

não ser durante as aulas e apenas por orientação do professor. 

 

Artigo 13º – O laboratório de informática tem um serviço de manutenção de assistência 

técnica em microcomputadores, visando o seu perfeito funcionamento, portanto, é dever do 

usuário, ao constatar uma irregularidade, informar ao Responsável pelo Laboratório para 

tomar as devidas providências. 

 

Artigo 14º – O usuário deverá zelar pela limpeza e conservação do recinto e dos 

equipamentos existentes no Laboratório de informática. 
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Artigo 15º – Quaisquer danos aos equipamentos, ocasionados por mau uso, acarretarão 

pagamento do conserto e, em caso de reincidência, o usuário estará sujeito a penalidades que 

irão desde advertência à suspensão temporário ou permanente. 

 

Artigo 16º – É responsabilidade do usuário desligar o computador após sua utilização. 

 

Artigo 17º – São estritamente proibidas comidas e bebidas dentro do Laboratório de 

Informática. 

 

Artigo 18º – É proibida a utilização de equipamentos pessoais (PCS e periféricos) dentro do 

Laboratório, exceto notebook e dispositivos de mídias (CD, pen drive, disquetes, tablets etc.). 

 

Artigo 19º – O laboratório de informática não oferece serviços de impressão. 

 

Artigo 20º – É reservado ao laboratório o direito de monitoramento dos conteúdos 

acessados pelos usuários, enquanto nas dependências do mesmo, podendo inclusive ter seu 

direito de acesso bloqueado. 

 

Capítulo IV 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 21º – O laboratório de informática estará disponível de segunda à sexta-feira, das 

8h às 12h, das 14h às 18h e das 18h30 às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h, salvo os 

horários em que haja aulas de informáticas agendadas. 

 

TÍTULO III 

DAS PUNIÇÕES 

 

Artigo 22º – Cabe àqueles que infringirem quaisquer normas deste regulamento, ou 

descumprirem normas que se possam surgir visando proporcionar qualidade e segurança a 

todos, as seguintes punições: 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência escrita; 

III. Suspensão do uso do laboratório de informática por 7 (sete) dias úteis; 

IV. Suspensão do uso do laboratório de informática por 1 (um) mês; 

V. Suspensão permanente do uso do laboratório de informática, exceto por um 

professor. 

 

Artigo 23º – Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Responsável pelo laboratório 

de informática. 

 

Artigo 24º – Cabe ao Responsável pelo Laboratório o encaminhamento de quaisquer 

solicitações, informações ou reclamações à Administração da Faculdade Lusófona do Rio 

do Janeiro. 

 

Artigo 25º – O presente Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário.  
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ANEXO VIII – Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica 

Art. 1º - Este Regulamento disciplina as atividades do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da 

Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro que está instalado na Rua Visconde de Itaúna, 2671, 

fundos, no interior da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, bairro Paraíso.  

Parágrafo primeiro: O funcionamento do NPJ é de segunda a sexta-feira das 9h00 às 21h00. 

Dentro do seu horário de funcionamento, o Núcleo de Prática Jurídica é de livre acesso ao 

público. 

Parágrafo segundo: O Núcleo de Prática Jurídica funciona durante o ano letivo, 

interrompendo suas atividades nos períodos de férias. 

 

Art. 2º - As atividades do NPJtêm por objetivo integrar os aspectos práticos, no que diz 

respeito ao ensino, pesquisa e extensão das atividades jurídicas, atendimento à Comunidade, 

através de consultas e pareceres, mediação e arbitragem, devendo propiciar junto aos 

estudantes uma análise crítica destes elementos, bem como estimular uma formação adequada 

à sua vida prática profissional. 

   

Art. 3º - O NPJ é o órgão que pertence à Instituição de Ensino responsável pelas seguintes 

atividades: 

I- Supervisão e controle das Atividades do Estágio Jurídico dos alunos da Faculdade 

Lusófona do Rio do janeiro; 

II- Supervisão e controle das atividades simuladas de Prática Jurídica; 

III- Atividades de pesquisa e extensão em Prática Jurídica.  

 

Art. 4º- O NPJ tem por objetivo possibilitar aos alunos dos últimos quatros períodos do curso 

de direito o dia a dia da vida jurídica; seja pelas atividades de estágio de prática jurídica, seja 

pela pesquisa de jurisprudência e estudo de casos concretos. 

Parágrafo primeiro: A principal função do NPJ é a prestação de assistência jurídica gratuita 

à população carente, através do trabalho desenvolvido por advogados-orientadores e 

estagiários dos quatro últimos períodos do Curso de Direito.  

Parágrafo segundo: O Estágio de Prática Jurídica, realizado no NPJ, instituído pela 

Resolução CES/CNE 09/2004, é obrigatório, com carga horária de 300 (trezentas) horas 

desenvolvidas nos 04 (quatro) últimos períodos do Curso, devendo ser realizado a partir do 7º 

período e findando no 10º período. 

Parágrafo terceiro: As atividades realizadas nas dependências do NPJ, abrangerão as áreas: 

Civil, Família e Trabalhista e Penal sob a supervisão de um professor orientador de estágio. 

Parágrafo quarto: A cada atividade desempenhada sob a supervisão do NPJ será atribuída 

uma carga horária, cuja tabela é a constante no APÊNDICE I deste Regulamento. 

Artigo 5º- Compete ao Professor Coordenador de Estágio:  

I- Coordenar o NPJ e representá-lo perante Órgãos Públicos, bem como demais entidades 

públicas e particulares. 

II- Implementar as decisões do NPJ, bem como da direção da Faculdade referente a 

assuntos afetos ao estágio; 
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III- Assinar correspondências, certidões, declarações e termos de compromissos referentes 

ao estágio forense realizados em instituições de ensino conveniadas; 

IV- Aprovar os modelos de formulários utilizados para as atividades de assistência 

jurídica gratuitas, dentre outros necessários ao funcionamento do NPJ; 

V- Dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos alternativos de estágio 

encaminhados pelos professores de estágio. 

VI- Encaminhar ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito as propostas de 

modificações na pauta de visitas e atividades simuladas constantes dos planos de 

ensino das respectivas disciplinas. 

VII- Autorizar atividade externa de estágio em escritório de advocacia, órgão, entidade ou 

empresa conveniada com a Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro. 

VII- Autorizar a participação em programa alternativo de estágio devidamente aprovado. 

IX- Aprovar a composição de equipes e escalas de horários dos estagiários junto ao NPJ, 

de forma a manter uma distribuição equitativa de acadêmicos nos diversos horários de 

funcionamento do mesmo. 

X- Avaliar o estágio externo desenvolvido em escritório de advocacia, órgãos, entidades 

ou empresas conveniadas. 

XI- Elaborar, semestralmente, escala designando professores de estágio para atuar nas 

audiências dos períodos de férias escolares e no atendimento dos plantões no NPJ. 

XII- Elaborar escala de trabalhos, no NPJ, referente a professores-orientadores, estagiários 

e funcionários. 

XIII- Apresentar à Direção de Ensino da Faculdade, semestralmente, relatório referente 

aos trabalhos desenvolvidos no exercício da Coordenadoria de Estágio. 

XIV- Tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento. 

XV- O professor de estágio, devidamente designado, tem as seguintes atribuições: 

 

a. Orientar, supervisionar e avaliar as visitas e atividades simuladas e reais das equipes 

de estagiários sob sua responsabilidade, avaliando o seu aproveitamento; 

b. Efetuar o controle de frequência, no Estágio, dos estagiários pertencentes às equipes 

pelas quais for responsável, estabelecendo a respectiva escala dos estagiários. 

c. Acompanhar a elaboração e corrigir as peças processuais assinando com os estagiários 

pertencentes às equipes pelas quais forem responsáveis, as petições encaminhadas ao 

Poder Judiciário através do NPJ. 

d. Avaliar a participação das equipes de estagiários, pelas quais for responsável, nas 

audiências dos processos encaminhados ao Poder Judiciário, através do NPJ. 

e. Fiscalizar a aplicação, por parte das equipes, dos critérios constantes do roteiro de 

atendimento de clientes. 

f. Determinar o arquivamento dos processos que, extrajudicialmente, já tenham sido 

solucionados e os que, judicialmente, já tenham sido liquidados e arquivados. 

g. Exigir das equipes relatórios das audiências realizadas e cópias das sentenças dos 

processos liquidados. 

h. Proceder à correição bimestral, examinando todos os registros de atendimento das 

equipes. 

i. Desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função. 
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XVI- Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamentos, avaliação e 

coordenação atinentes aos trabalhos realizados no NPJ são consideradas atividades 

docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do corpo docente vinculado ao 

Curso de Graduação em Direito das Faculdades Paraíso. 

XVII- O NPJ contará com uma área de suporte e apoio administrativo cujo objetivo é o de 

auxiliar o Coordenador, bem como os professores orientadores, mantendo em ordem 

os arquivos de toda correspondência recebida e expedida, manter arquivado todos os 

convênios, guardar os termos de compromissos de estágio, bem como toda 

documentação referente ao estágio, além da expedição de todas as certidões e 

declarações pertinentes ao estágio, manter uma agenda das audiências referentes aos 

processos ajuizados. 

XVIII- As atividades do NPJ incluem a prática jurídica nos seguintes níveis: 

 

a) Visitas orientadas em Juízo, Delegacias, dentre outras indicadas pelos professores de 

estágio. 

b) As atividades simuladas das práticas profissionais dos diversos operadores jurídicos, 

abrangendo pesquisa jurisprudencial e doutrinária. 

c) As atividades de consultoria e atividades reais, com atendimento ao público carente de 

recursos financeiros, desenvolvidas no NPJ, além da propositura de ações em defesa 

da cidadania. 

d) Realização de palestras em diversos órgãos públicos e particulares, abrangendo, 

inclusive, escolas e universidades. 

Art. 6º- Estagiários são todos os alunos que estejam matriculados a partir do 7º até o 10º 

período competindo: 

a) Os atos processuais decorrentes aos processos sob sua responsabilidade. 

b) Acompanhar as publicações oficiais dos feitos em curso, assim como agendar as 

audiências designadas. 

c) Cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua 

responsabilidade, procurando os professores orientadores para eventual auxílio. 

d) Agir de acordo com a ética profissional. 

e) Comparecer às audiências devidamente trajados. 

f) Restaurar os processos sob sua responsabilidade, na eventualidade de perda ou 

extravio. 

g) Manter cópia de todas as peças processuais referente aos casos em que estejam 

atuando, arquivando-as nas respectivas pastas junto à Secretaria do NPJ. 

h) Realizar as visitas e atividades simuladas orientadas, pertencentes às disciplinas 

vinculadas ao NPJ. 

i) Preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos, no NPJ, 

encaminhando-as à Secretaria de Estágio para cadastramento. 

j) Entregar, periodicamente, ao professor de estágio responsável pela equipe, 

relatório detalhado de todas as atividades realizadas durante o período respectivo, 

assim como dos processos referentes aos clientes que estiverem sob seus cuidados. 
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Art. 7º- É dever do estagiário do NPJ acompanhar os processos designados pelo advogado-

orientador, bem como lhe prestar as informações requeridas, mediante comparecimento ao 

Núcleo de Prática Jurídica. 

Dos Plantões: 

Parágrafo primeiro: Os plantões são obrigatórios e será computado apenas 1 (um) por 

semana, não sendo possível compensação posterior.  

Parágrafo segundo: Deve ser realizado sempre no mesmo dia e horário a serem acordados 

entre o estagiário e o advogado-orientador no início do semestre. A alteração do dia do 

plantão deve ser solicitada ao advogado-orientador e indicar justo motivo. Os relatórios de 

plantões devem ser assinados pelo advogado-orientador, respeitando-se o dia e horário 

escolhido. 

Parágrafo terceiro: Os plantões se destinam prioritariamente ao atendimento ao público. 

Eventual substituição do atendimento por outras atividades de prática jurídica deverá ser 

autorizada pelo advogado-orientador. 

Parágrafo quarto: Os plantões não podem confundir-se com o horário das disciplinas 

curriculares em que o aluno estiver matriculado. 

Das Audiências: 

Parágrafo quinto: Todas as audiências e julgamentos assistidos só serão recebidos se a folha 

de audiências contiver os relatórios preenchidos de forma legível, carimbados e assinados 

pelo magistrado, não sendo permitidas rasuras na data e na assinatura. Na folha de audiências, 

os relatórios devem detalhar o ocorrido nos julgamentos, bem como constar o número do 

processo e o nome completo das partes.   

Parágrafo sexto As falsificações da assinatura do magistrado ou do carimbo do cartório são 

crimes tipificados e ensejarão a reprovação do aluno e a comunicação à OAB.   As audiências 

e julgamentos devem ser realizados respeitando as áreas relativas a cada setor do NPJ. 

 

Art. 8º- As atividades realizadas pelo aluno no âmbito de estágio junto aos órgãos da 

administração, tais como Procuradorias, Defensorias, Tribunais, Ministérios Públicos serão 

consideradas para fins de atribuição de carga horária em sua totalidade, dando o direito à 

isenção integral das atividades do NPJ, se o aluno tiver sido aprovado mediante concurso 

público específico para o cargo de estagiário.  

A comprovação do estágio na Defensoria Pública deve ser feita mediante a entrega de 

relatório trimestral a ser entregue ao coordenador de estágio com relatório e petições 

discriminando as atividades desenvolvidas no período. Nesta hipótese, o aluno fica 

desobrigado de cumprir o plantão semanal no Núcleo de Prática Jurídica, podendo optar pela 

sua realização ou não. 

 

Art. 9º- O estagiário será advertido por escrito, constando dos assentamentos, sempre que for 

faltoso, ou não cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas. No caso de reincidência das 

hipóteses previstas acima poderá ser aplicada a penalidade de subtração de carga horária, da 

seguinte forma: 

I – 1 (uma) hora por falta de plantão; 

II – hora(s) equivalente(s) à tarefa não cumprida. 

Parágrafo primeiro: Será aplicada ao estagiário a penalidade de suspensão pelo período de 1 

(um) a 3 (três) meses na hipótese de perda de prazos processuais, peças processuais, 

documentos ou processos. Durante o período de suspensão não é possível a realização de 
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qualquer atividade do estagiário junto ao NPJ, bem como a atribuição de qualquer carga 

horária. 

Parágrafo segundo: No processo de apuração de falta que implique na aplicação da 

penalidade de suspensão será assegurado ao estagiário o direito de defesa por escrito. O prazo 

para a apresentação da defesa é de 5 (cinco) dias, contados da ciência do estagiário, 

promovida pelo Coordenador NPJ, do processo supracitado. 

Parágrafo terceiro: Caberá ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) decidir sobre a defesa 

apresentada pelo estagiário. Será aplicado ao estagiário a penalidade de desligamento do NPJ, 

pelo período de 1 (um) a 2 (dois) semestres, nos seguintes casos: 

I - solicitação, a qualquer título, de quantias, valores, bens ou vantagens, em razão de sua 

função de estagiário do Núcleo de Prática Jurídica; 

II - captação de clientela do Núcleo de Prática Jurídica, para si ou para outrem; 

III - prática de qualquer conduta tipificada em lei penal como crime ou contravenção. 

No processo de apuração de falta que implique na aplicação da penalidade de desligamento 

será assegurado ao estagiário o direito de defesa por escrito. 

O prazo para a apresentação da defesa é de 5 (cinco) dias, contados da ciência do estagiário. A 

decisão que concluir pela aplicação da sanção de desligamento será proferida em conjunto 

com a Direção Geral da FLRJ. 

 

Art. 10- Os alunos do 10º período e que estiverem lotados no NPJ, mesmo realizando estágio 

profissional em outro escritório conveniado à Faculdade, quando concluírem o Curso de 

Direito, deverão submeter-se ao exame de aferição a fim de ser constatado o aproveitamento 

do estágio realizado. Nesse exame, os alunos serão considerados aptos ou inaptos, não 

havendo atribuição de grau. Participarão das bancas examinadoras professores da IES. Nada 

obsta que a OAB também encaminhe examinadores encaminhados para que participem do 

exame. 

Parágrafo primeiro - Na hipótese de ser o aluno considerado apto será expedida certidão de 

aproveitamento a fim de ser registrada na OAB. 

Parágrafo segundo- Poderá o aluno submeter-se ao exame de aferição até o prazo máximo 

de dois anos de sua colação de grau. 

 

Art. 11 – Para fins de utilização da sala de aula localizada dentro do Núcleo de Prática 

Jurídica é mister que a secretaria do NPJ seja previamente seja comunicada, 15 dias antes da 

data a ser marcada, para que ocorra o deferimento e posterior agendamento. A coordenação 

do NPJ será a responsável pela análise sobre a viabilidade do uso da sala de aula. Desta 

decisão cabe recurso para a direção acadêmica, que se manifestará no prazo de 5 dias.  

Parágrafo primeiro- A comunicação ao NPJ deve ser feita no prazo de 15 dias antes da data 

a ser marcada, devendo ser feita conforme informações contidas no APÊNDICE II. 

 

Art. 12- Eventuais recursos e solicitações administrativas em se tratando de matéria afeta ao 

NPJ deverão ser encaminhadas para o Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 

para despacho e decisão, cabendo recurso para o Diretor Acadêmico da Faculdade Paraiso. 

Art. 13- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, com expedição da respectiva e competente 

Resolução. 
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ANEXO IX   Regulamento da Câmara de Mediação e Conciliação do NPJ 

 

O Curso de Direito da FLRJ tem por objetivo formar um profissional específico para área do 

Direito, orientando para habilidades essenciais técnicas e humanas, que atendam às 

características exigidas pelo avanço e desenvolvimento da sociedade e calcam-se no princípio 

de que o Direito não pode ser proposto como um saber imutável, constituído em sistema, mas 

sim, como um conjunto de problemas, para os quais há resposta, que obedecem as opções de 

valores frente a uma situação determinada e em consonância com os cenários: local, regional, 

nacional e mundial. 

Visa propiciar uma noção dinâmica e aberta do Direito ressaltando sua função reguladora das 

diferenças sociais, inteirando-se do papel renovador da jurisprudência, contribuindo para o 

valor ideal de justiça, que tanto aflige o povo brasileiro. Para que esse processo se consolide é 

necessário utilizar-se da ética como elemento chave da formação profissional, a fim de que ao 

inserir-se no mercado de trabalho o profissional do Direito deve se apresentar como modelo 

em sua comunidade, o que se faz necessário colocar o acadêmico em contato direto com os 

problemas enfrentados pela sociedade através da prática jurídica. 

Desta forma, proporciona ao Estagiário a participação em situações jurídicas reais, bem como 

a análise crítica das mesmas, possibilitando-lhe o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico 

e de relacionamento profissional, propiciando aos estagiários uma visão prática e eficiente da 

atuação do advogado, preparando-o tecnicamente. Mas, sobretudo, fomentando a formação de 

uma consciência profissional, visando o sucesso de cada um e à melhoria da qualidade da 

prestação jurisdicional sem, contudo, renunciar às questões éticas no trato com os 

jurisdicionados. 

Destarte, visando o princípio constitucional do Acesso à Justiça e dentro da finalidade para 

colaboração do desenvolvimento socioeconômico do país, bem como a formação académica 

de excelência, a FLRJ por meio do Núcleo de Prática Jurídica, elaborou a criação de uma 

Câmara de Mediação e Conciliação, que pautar-se-á Leis  13.105/ 2015 (CPC) e 13.140/2015, 

(Mediação), nos moldes que se seguem: 
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Organização da Câmara de Mediação e Conciliação da Faculdade Lusófona 

 

 I - Disposições Iniciais  

 
1.1 - A Câmara de Mediação e Conciliação é Órgão integrante da estrutura do Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade Lusófona e tem por objetivo realizar as mediações e 

conciliações que lhes forem submetidas, obedecidas às normas e os Regulamentos da Câmara 

e a legislação pertinente.  

 

1.2 A Câmara de Mediação e Conciliação da FLRJ tem por objeto a prestação de serviços à 

comunidade de SG, bem como os conflitos no âmbito da instituição, de técnicas de 

negociação, mediação, conciliação de disputas nas formas disponíveis do direito. 

 

 1.3 Os procedimentos de mediação/conciliação submetidos ao NPJ da FLRJ, serão realizados 

sempre orientados pelos princípios que regem a Lei 13.140/2015 e a Lei nº 13.105/2015. 

 

II - Dos Mediadores e Conciliadores 

 

2.1. Poderão ser nomeados mediadores/conciliadores os professores que integram o corpo 

organizacional do NPJ, em cooperação com os alunos, regularmente matriculados no NPJ. 

 

2.2 Poderá o Coordenador do NPJ, após mapear o conflito, convidar e nomear alunos e 

professores dos demais cursos oferecidos pela Faculdade Lusófona, se for necessário à 

atuação de uma equipe multidisciplinar para melhor solução do conflito apresentado.  

 

2.2.1 O(s) alunos e Professor (es) que aceitarem atuar como mediadores/conciliadores no NPJ, 

deverão ser aceitos pelas partes nos moldes da lei 13.140/15, e estão submetidos a este 

regimento. 

 

2.3 O(s) professor(es) e aluno(s) que atuarem como mediador-conciliadores subscreverão 

termo informando qualquer circunstância que possa ocasionar dúvida justificável, não só 

quanto à sua imparcialidade e independência, em relação às partes ou à disputa objeto da 

mediação/conciliação, bem como, à disponibilidade necessária para conduzir a 

mediação/conciliação dentro do prazo estipulado. 

 

2.4 Se, no curso da mediação/conciliação, o mediador/conciliador tomar conhecimento da 

existência de fato ou de circunstância que possa afetar a sua imparcialidade ou independência, 

deverá comunicar a coordenação do NPJ, a necessidade do seu afastamento, sob pena de ser 

responsabilizado civil, penal e administrativamente. 

 

III - Da Solicitação de Mediação/Conciliação 

 

3.1. Aquele que desejar resolver controvérsias por meio da mediação/conciliação, sob a 

administração do NPJ da Faculdade Lusófona, deverá comunicar sua intenção ao núcleo, 

indicando: 
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I – Nome, endereço físico e eletrônico e qualificação completa das partes envolvidas e de 

seu(s) advogado(s), se houver; 

 

II – Cópia integral do instrumento que contenha a cláusula de mediação/conciliação ou 

escalonada se houver; 

 

III – Breve síntese do objeto da disputa. (formulário preenchido no NPJ). 

 

3.2. Todos os documentos apresentados pelas partes deverão ser entregues ao NPJ em número 

suficiente de vias para serem encaminhadas ao(s) mediador/conciliador(es), não ficando 

quaisquer documentos sob a guarda do NPJ ressalvadas a cópia da Solicitação de 

Mediação/conciliação e cópia de documento de identidade.   

 

3.3. As comunicações à Câmara de Conciliação e Mediação e do(s) mediador/conciliador(es) 

e as cópias das manifestações das partes serão remetidas à parte ou, se houver procurador por 

ela nomeado, exclusivamente a este, por carta, por correio eletrônico ou por qualquer outra 

forma de comunicação eleita pelas partes. 

 

3.4. Ao requerer que seja instituído o procedimento de mediação/conciliação, o NPJ, marcará 

dia e hora conforme a agenda disponível dos professores, para que seja realizada a sessão pré-

mediação e conciliação.  

 

3.5. O NPJ enviará ao requerido, por via telefônica, postal, ou eletrônica a Solicitação de 

Mediação/Conciliação, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento, 

manifestar-se sobre a solicitação.  

 

3.7. Se o requerido não for encontrado, o requerente será informado e deverá fornecer novo 

endereçoou meio possível de ser encontrado, ao NPJ no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

do pedido de mediação/conciliação ser arquivado, sem prejuízo da possibilidade de nova 

solicitação ou extensão do prazo. 

 

3.8. Caso o requerido se recuse expressa ou tacitamente, a participar da mediação/conciliação, 

o NPJ comunicará tal fato à parte requerente. 

 

IV - Da Pré-Mediação/ Conciliação 

 

4.1. Havendo interesse, em participar do procedimento de mediação/conciliação as partes 

deverão comparecer no NPJ da Faculdade Lusófona, em dia, hora e local previamente 

agendado, para que seja realizada a entrevista de pré-mediação/conciliação. Sendo esse, o 

momento em que as partes informarão se irão prosseguir no procedimento de 

mediação/conciliação. 

 

4.2. A entrevista de pré-mediação/conciliação será conduzida por um (a) Professor do NPJ, 

acompanhado dos alunos matriculados no NPJ, que conversarão com cada parte, 

separadamente, salvo se as partes tiverem previamente estipulado realizá-la conjuntamente. 
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4.3 O Professor e aluno que realizarem a pré-mediação, deverão atuar como mediadores ou 

conciliadores do caso, salvo se apresentarem alguma impossibilidade, nesse caso, a nomeação 

de novos mediadores e conciliadores se darão conforme o capítulo abaixo. 

 

V - Da Nomeação de Mediadores/Conciliadores  

 

5.1.  O NPJ nomeará no prazo de até 10 (dez) dias, contados da última reunião de pré-

mediação, o novo mediador/conciliador para atuar no procedimento de mediação/conciliação, 

no caso de impossibilidade do(s) mediador/conciliador (es), que realizaram na pré-mediação. 

 

5.2. Os requerentes não concordando com mediador/conciliador(es) indicado(s), o NPJ, 

dentro do quadro disponível de professores e alunos, indicará novo mediador/conciliador(es) 

até que haja a concordância. 

 

VI - Da Mediação e Conciliação 

 

6.1. Após a nomeação do(s) mediador/conciliador(es), o NPJ elaborará um termo submissão 

de Mediação/conciliação, o qual conterá: 

 

I – Nome, profissão, estado civil e domicílio das partes e de seus advogados, se houver; 

 

II – nome, profissão e domicílio do(s) mediador/conciliador (es) indicado(s); 

 

III – a indicação do idioma em que será conduzido o procedimento de mediação/conciliação; 

 

IV – a designação do local, da data e do horário de realização das sessões de 

mediação/conciliação; 

 

V – a cláusula de confidencialidade e sua extensão; 

 

VI – o prazo de duração da mediação/conciliação; 

 

VII – a previsão de que o mediador/conciliador não poderá atuar como árbitro ou testemunha 

em processos judiciais ou arbitrais que tenham relação com o objeto do conflito trazido para a 

mediação/conciliação; 

 

VIII – assinatura das partes, do(s) mediador/conciliador (es). 

 

6.2. A mediação/conciliação será considerada iniciada na data para a qual for marcada a 

primeira sessão de mediação/conciliação, conforme previsto pelo artigo 17, da Lei nº 

13.140/15. 

 

 

6.2.1. Iniciada a mediação/conciliação, as sessões posteriores com a presença das partes 

somente poderão ser marcadas com a sua anuência, conforme previsto pelo artigo 18, da Lei 

nº 13.140/15. 

 



  

232 
 

 

 

6.2.2. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação/conciliação, ficará suspenso o prazo 

prescricional, conforme previsto pelo parágrafo único do artigo 17, da Lei nº 13.140/15. 

 

VII - Do Procedimento 

 

7.1. As etapas e as regras do procedimento de mediação/conciliação serão definidas pelo(s) 

próprio(s) mediador/conciliador(es) e esclarecidas por ele(s) no início da primeira sessão de 

mediação/conciliação. 

 

7.2. As sessões de mediação/conciliação poderão ser realizadas em conjunto ou 

separadamente, conforme o entendimento do mediador/conciliador. 

 

7.3. Caso julgue necessário, poderá o mediador/conciliador solicitar às partes que apresentem 

por escrito, de forma sucinta, dentro de um prazo de até 10 (dez) dias antes da data marcada 

para a realização da primeira sessão, um Plano de Mediação/conciliação, indicando, entre 

outros itens, não só os objetivos da mediação/conciliação, a análise dos seus interesses, as 

necessidades e os eventuais riscos da disputa, bem como quaisquer documentos que 

considerem importantes para a correta informação do mediador/conciliador acerca da questão 

em conflito. 

 

7.4. Havendo manifestação expressa das partes nesse sentido, o mediador/conciliador deverá 

considerar, como confidenciais, todas as informações e todos os documentos apresentados 

durante a mediação/conciliação. 

 

7.5. Visando garantir a efetividade do procedimento, a pedido do(s) mediador/conciliador(es), 

as partes deverão  comprovar que as pessoas presentes às sessões de mediação/conciliação 

possuem poderes para representá-las e tomar as decisões necessárias para a efetiva solução do 

conflito, inclusive firmando acordo, caso necessitem de representante.   

 

7.6. Poderá o mediador/conciliador limitar o número de pessoas representando cada uma das 

partes de forma a proporcionar um ambiente propício ao bom desenvolvimento do 

procedimento. 

 

7.7. Considerar-se-á encerrado o procedimento de mediação/conciliação: (i) diante da 

realização de acordo entre as partes, (ii) em caso de declaração de qualquer das partes de falta 

de interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo, ou (iii) por decisão do (s) 

mediador/conciliador (es), quando entender (em) não se justificarem novos esforços para a 

obtenção de consenso. 

 

7.7.1. Nas hipóteses previstas no item 7.7, deverão as partes ou o(s) mediador/conciliador 

(es), conforme o caso, informar à coordenação do NPJ sua decisão, não sendo necessário 

declinar seus motivos. 

 

7.8. Encerrado o procedimento de mediação/conciliação, todos os documentos, apresentados 

pelas partes durante a mediação/conciliação, serão devolvidos imediatamente após a última 

sessão às partes. Caso as partes não tenham interesse em retirar os documentos, a 

Coordenação do NPJ fica expressamente autorizada a destruir toda a documentação. 
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7.8.1. O mediador/conciliador destruirá todas as notas e outros documentos por ele recebidos 

ou produzidos durante a mediação/conciliação. 

 

7.9. A presença de advogado, representando a parte na mediação/conciliação, é facultativa. 

Quando presente deverá assinar o termo de confidencialidade. 

 

7.9.1. Comparecendo apenas uma das partes acompanhada de advogado, o 

mediador/conciliador suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente 

assistidas em conformidade com o art. 10º da Lei 13.140/2015. 

 

7.10. Não sendo possível a redução a termo do acordo definitivo, por ausência dos advogados 

das partes, e a pedido delas, será elaborado, antes do fim da sessão de mediação/conciliação, 

um termo em que constem as diretrizes gerais relativas aos pontos a serem tratados na 

elaboração do referido acordo definitivo. 

 

7.11. A confidencialidade da mediação/conciliação não se aplica ao acordo definitivo, que 

pode ser usado para provar os termos do que foi acordado, seja em juízo comum, seja em 

arbitral, nos moldes do art. 30 da Lei 13.140/2015. 

 

VIII - Da Taxa De Administração, dos Honorários de Mediador/Conciliador e das 

Demais Despesas. 

 

8.1.  Não serão cobradas as despesas inerentes aos procedimentos de mediação/conciliação 

administrados pelo NPJ da Faculdade Lusófona, sendo o procedimento totalmente gratuito, 

como forma de estimular e pacificar a comunidade atendida pelo NPJ.  

 

 

IX - Das Disposições Finais 

 

9.1. Fica(m) o(s) mediador/conciliador (es) impedido(s) de atuar como testemunha em 

eventual processo judicial ou arbitral que vier a ser instaurado para a solução do mesmo 

conflito. 

 

9.2. O procedimento de mediação/conciliação será rigorosamente sigiloso, sendo vedado ao 

NPJ, ao(s) mediador/conciliador (es), às próprias partes e a todos os demais participantes, sem 

o consentimento expresso de todas as partes, divulgar quaisquer informações a que tenham 

acesso em decorrência de seu ofício ou de sua participação no procedimento de 

mediação/conciliação, ressalvados os casos em que haja obrigação legal de divulgação. 

 

9.4. A confidencialidade da mediação/conciliação engloba todas as informações, os 

documentos e os dados apresentados pelas partes, pelo(s) mediador/conciliador(es) e pelos 

demais envolvidos no procedimento de mediação/conciliação, desde a apresentação da 

Solicitação de Mediação/conciliação pela parte interessada até o término do procedimento, 

tenha ou não havido acordo entre as partes, excetuadas apenas: (i) informações e documentos 

identificados expressamente como não confidenciais; (ii) documentos e informações de 

conhecimento público; (iii) documentos e informações que já eram de conhecimento de todas 
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as partes envolvidas e não estavam protegidos por obrigação de confidencialidade pactuada 

em cláusula, termo ou contrato à parte. 

 

9.5. Salvo estipulação em contrário, o local da mediação/conciliação será no NPJ da 

Faculdade Lusófona, situado na Rua Visconde de Itaúna, 2671, São Gonçalo, Rio de Janeiro.  

 

9.6. A eventual instauração de processo judicial ou arbitral não impedirá o prosseguimento do 

procedimento de mediação/conciliação, nem o seu início, caso seja do interesse das partes. 

 

9.8. Caberá ao(s) mediador/conciliador (es) interpretar e aplicar o presente Regimento em 

tudo o que disser respeito à sua competência, a seus deveres e a suas prerrogativas. 

 

9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela a Coordenação do NPJ.  

 

9.12. O presente Regimento foi aprovado e entra em vigor em e somente poderá ser alterado 

por nova deliberação da Coordenação doNPJ e da Coordenação de curso. 
 

 

 

APENDICE I  

PRÁTICA JURÍDICA 

 

Considerando o Regulamento de Prática Jurídica da Faculdade FLRJ (parte em anexo) e as 

normas da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução 138), explicitamos regramento quanto 

às atividades de prática jurídica: 

Atividades do Semestre: 

1- Plantão (1h semanal; 4 ou 5 por mês); 

a. Atendimento,  consultoria jurídica, orientação e encaminhamento;  

b. Judicialização de casos que apresentem relevância acadêmica, a critério do professor.  

2- Audiência (art. 7° Resolução 138 OAB) - máximo de 8h por mês; 

a. 1° grau - 2h por audiência com relatório - mínimo de 6h,  

b. 2° grau - 2h por audiência com relatório - mínimo de 6h, máximo de 8h por mês.  

c. Audiência Tribunal de Júri - até 5h por audiência com relatório.  

3- Tarefas forenses (até 2h); 

a. Acompanhamento de processos  

b. Os processos são acompanhados por grupos de alunos 

4- Diligências e outras tarefas de caráter jurídico a critério do professor e por este justificada 

(até 4h por tarefa);  
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5- Elaboração de peças processuais (até 4h por peça); 

a. Mínimo de 3 peças relevantes (inicial, contestação, recurso ordinário, memoriais, 

habeas corpus, apelação etc.)  

6- Trabalhos práticos e pesquisas (até 10h por semestre); 

a. Leitura e fichamento de textos pré-selecionados pelo professor,  

b. Pesquisa de jurisprudência cuja matéria deve ser pré-selecionada pelo professor.  

7- Palestras e conferências (até 10h atribuição expressa de horas pela OAB por semestre); 

8- Visitas (delegacias de Polícia, Presídios, IML - até 8h por semestre). 

 

 

APÊNDICE II 

AUTORIZAÇÃO DE USO DA SALA DE AULA DO NPJ 

 

PROFESSOR________________________________________________________ 

DATA: ________________              HORÁRIO: _____________ 

MOTIVO 

SOLICITAÇÃO:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

JUSTIFICATIVA:______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

LIBERADO: ____ SIM      ___NÃO   

RESPONSÁVEL: __________________________________        

DATA: __________________ 
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