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APRESENTAÇÃO 

 

      O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL Ji-Paraná, comprometido 

com o projeto nacional de desenvolvimento e bem-estar social, principalmente na 

região norte do país, tem como missão “estimular o desenvolvimento do conhecimento, 

das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que esses atinjam a 

realização profissional, pessoal, social, além da preparação para o exercício pleno da 

cidadania”.  

Convém mencionar que o UNISL Ji-Paraná, originalmente era nomeado Centro 

Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) e foi implantado no município de Ji-

Paraná, centro do Estado de Rondônia. No ano de 1989, com o aumento da demanda 

estudantil inicia-se o ensino superior com as Faculdades Jiparanaenses, passando a 

ser em 1996, Instituto Luterano de Ensino Superior. No ano de 2002, a instituição 

recebeu o credenciamento de Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) 

através da Portaria MEC nº 3.950, de 30 de dezembro de 2002. Diário Oficial da União 

de 31 de dezembro de 2002.  

No ano de 2018, após um ato de aditamento de transferência de mantença 

(processo e-mec nº 201821016), passou a denominar-se Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná. Sendo oficializado pelo CONSU por meio da Resolução nº 19 de 

27/03/2019, que altera o nome da Instituição e efetivado por meio do processo e-MEC 

nº 201908128, sendo um estabelecimento particular de Ensino Superior, mantido pelo 

Centro de Ensino Santo Antônio X Ltda. E, em 2020, foi publicada a Portaria MEC nº 

355 de 19 de março de 2020, D.O.U. de 23 de março de 2020 de recredenciamento. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação assim 

distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), Direito e Administração 

(1990), Agronomia e Sistemas de Informação (1996), Fisioterapia, Enfermagem, 

Educação Física Licenciatura, Ciências Biológicas Bacharelado, Serviço Social (2003), 
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Medicina Veterinária (2004), Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, 

Engenharia de Software e Estética e Cosmética. 

Todos os currículos do UniSL Ji-Paraná são concebidos a partir das orientações 

expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tendo como foco o papel 

formativo ao utilizar os elementos constitutivos da aprendizagem de acordo com a 

abordagem proposta por Delors1 (1998) para o século XXI: aprender a conhecer 

(construção do conhecimento); aprender a fazer (operacionalização do conhecimento); 

aprender a conviver (socialização do conhecimento); aprender a ser (atitudes diante 

do conhecimento) e aprender a comunicar (expressão do conhecimento). 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, de acordo com sua missão 

institucional, acredita que a prática da educação põe em evidência o trabalho do 

profissional como uma prática social, ao estabelecer os nexos entre a produção do 

conhecimento e a dinâmica mais abrangente de construção permanente da sociedade, 

onde ele é realizado, assim como a constituição dos protagonistas desse processo: o 

cidadão, a comunidade em geral, os empresários e gestores, o mercado, os 

trabalhadores, os consumidores de bens e serviços. 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito foi 

construído a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais em consonância com a Lei n° 

10.861 de 2004, tendo como foco a formação profissional do Bacharel em Direito, 

visando suprir as necessidades de qualificar profissionais capazes de promover a 

integração do conhecimento formal, pautado em princípios éticos e na compreensão da 

realidade social, exercendo a profissão de forma articulada no contexto social. 

Seguindo os preceitos da Resolução CNE/CES nº 5/2018. Essas habilidades, 

propostas ao Bacharel em Direito formado pelo UniSL, se materializam a partir dos 

conteúdos curriculares, das Atividades Complementares, dos projetos de extensão e 

atividades de pesquisa contidas em seu PPC, consonantes com o PDI da instituição e 

DCN do curso. 

A inovadora organização proposta para o Curso de Graduação em Direito 

expressa, nesse projeto pedagógico, a necessidade de uma prática acadêmica 

interdisciplinar diferenciada na área jurídica que permite a flexibilidade do currículo por 

                                            
1 DELORS, Jacques e EUFRAZIO, José Carlos. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: 

Cortez, 1998. 
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meio de metodologias ativas que envolvem não somente os conteúdos disciplinares, 

mas também práticas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender e a 

compreensão da realidade da região Norte, do Brasil e do Mundo para a formação 

desse profissional. 

Nesse sentido, esse projeto pedagógico foi concebido de acordo com a Lei nº 

10.861 de 2004 que instituiu do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Esta opção de construção do projeto pedagógico por parte do UniSL Ji-

Paraná cumpre as prerrogativas do artigo 4º do SINAES, que tem por objetivo 

“identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes nos cursos de graduação 

do país, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e a 

organização didático-pedagógica”.  

Sendo assim, o Curso de Graduação em Direito do UniSL Ji-Paraná tem desde 

o seu início o desenvolvimento de habilidades, de competências no desenho da matriz 

curricular e da matriz de competência onde cada disciplina é trabalhada para garantir 

uma formação na área jurídica a partir da problematização baseada em evidências. 
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1 DADOS INSTITUCIONAIS  

 

  Mantenedora 

 

Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA. 

 

1.2 Base Legal da Mantenedora 

  

O Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA é pessoa jurídica de direito privado, 

com fins lucrativos, com Contrato Social registrado e arquivado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.227.918.311 em sessão de 24/09/2013, inscrita 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 18.940.045/0001-01.  

 A mantenedora localiza-se na Avenida da Saudade, nº 26, Jardim Campo 

Grande, cidade de Caçapava - SP, CEP: 12.282-480. 

 

1.3 Mantida 

 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL 

Endereço: Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, nº 542, 

Bairro Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná – Rondônia, CEP: 76.907-524. 

 

1.4 Base Legal da Mantida 

  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná encontra-se credenciado junto ao 

Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC nº 354, de 19 de março de 2020, 

publicada no DOU Nº 56 23 de março de 2020, seção 1, página 96.  

 

1.5 Breve Histórico 

 

Originalmente Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná – CEULJI/ULBRA, 

instituição de ensino superior que fazia parte do complexo educacional ULBRA, então 

mantido pela Associação Educacional Luterana do Brasil (AELBRA) situada na Avenida 
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Farroupilha 8001, Bairro São José, no Município de Canoas - RS. Surgiu como parte 

do projeto de expansão das ações educacionais da mantenedora para os Estados do 

Norte e Centro-Oeste, que em 1986 implantou a primeira unidade educacional fora do 

Estado Rio Grande do Sul, em Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia, inicialmente 

como uma Escola de Ensino fundamental, o Centro Educacional São Paulo. No ano de 

1989, com o aumento da demanda estudantil, inicia-se o ensino superior com as 

Faculdades Jiparanaenses, passando a ser em 1996, Instituto Luterano de Ensino 

Superior. No ano de 2002, a instituição recebeu o credenciamento de Centro 

Universitário Luterano de Ji-Paraná através da Portaria MEC nº 3.950, de 30 de 

dezembro de 2002. Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2002.  

Em 22 de outubro de 2018, deu-se a transferência de mantença da AELBRA 

para o Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA, através de Ato de Aditamento de 

Mantença processo e-MEC nº 201821016), e em 27 de março de 2019 através da 

Resolução CONSU nº 19 houve a alteração de denominação da IES para Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UnSL carrega o compromisso e a 

tradição enquanto sinônimo de desenvolvimento regional. A tradição iniciada tem como 

diretrizes básicas o respeito ao legado educacional sedimentado ao longo dos anos 

pelos profissionais da Instituição, bem como o compromisso de manter o ideal de uma 

educação inovadora e de qualidade. Está engajado e trabalhando para que seu DNA 

se faça presente no cenário regional como sinônimo de qualidade, unindo forças e 

ampliando sua participação em cenário que está em constante inovação, buscando 

assim a formação de profissionais cada vez mais preparados para atender as 

exigências do mercado de trabalho. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação assim 

distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), Direito e Administração 

(1990), Agronomia e Sistemas de Informação (1996), Fisioterapia, Enfermagem, 

Educação Física Licenciatura, Ciências Biológicas Bacharelado, Serviço Social (2003), 

Medicina Veterinária (2004), Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, 

Engenharia de Software e Estética e Cosmética. 

Atualmente possui uma comunidade acadêmica composta por 2.566 alunos, 96 

docentes e 154 colaboradores no setor administrativo. 
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1.6 Missão 

 

A missão do UniSL Ji-Paraná consiste em estimular o desenvolvimento do 

conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que 

atinjam a realização profissional, pessoal, social, além da sua preparação para o 

exercício pleno da cidadania.  

O Centro Universitário está comprometido com o projeto nacional de 

desenvolvimento e bem-estar social. Por engajamento neste projeto, a instituição, ao 

lado da tríplice missão de ministrar o ensino, estimular a pesquisa e promover a 

extensão, não abdica de seu papel como centro de reflexão dos problemas do Brasil e 

do mundo.  

A instituição tem por vocação atuar nas áreas que conduzam à melhoria da 

qualidade de vida, estando inserida numa das regiões do país que apresentam índices 

de qualidade de vida que variam de regular a baixo. A criação dos cursos existentes 

partiu de análises regionais e mercadológicas e da premissa de desenvolvimento e 

bem-estar social, por meio da formação de profissionais capazes e comprometidos com 

o exercício da cidadania e da solidariedade, instigados a refletirem sobre os problemas 

de Rondônia, do Brasil e do mundo. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL E INSERÇÃO REGIONAL 
 
 

 Nessa seção apresentaremos a contextualização educacional e a inserção 

regional do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná a partir de sua localização em Ji-Paraná, Rondônia2 e dos dados populacionais, 

ambientais, socioeconômicos e educacionais. 

 
1.1 Dados populacionais, geográficos e ambientais 

 

De acordo com o Decreto-Lei n° 5.812, de 13 de setembro de 1943, o Estado de 

Rondônia teve origem no Território Federal do Guaporé, criado em 1943 a partir do 

desmembramento de áreas do Amazonas e Mato Grosso. Posteriormente, através da 

Lei n° 2.731, de 17 de fevereiro de 1956 o Território Federal do Guaporé teve seu nome 

alterado para Território Federal de Rondônia. Em seguida, por meio da Lei 

Complementar n° 41, de 22 de dezembro de 1981, o Território foi transformado no atual 

Estado de Rondônia. 

Figura 1: Localização do município de Ji-Paraná/RO. 

 

Fonte: IBGE. 

                                            
2 O Estado de Rondônia se localiza na Região Norte do Brasil, em área abrangida pela Amazônia 

Ocidental, e se limita ao Norte e Nordeste com o Estado do Amazonas, a Leste e Sudeste com o Mato 
Grosso, a Sudeste e Oeste com a República da Bolívia, a Noroeste com os estados do Amazonas e Acre, 
dentro das seguintes coordenadas - 7º55' e 13º45' de latitude Sul e 66º47' e 59º55' a Oeste de Greenwich, 
abrangendo uma área de 23.851.280 ha (238.512,8km²), correspondendo a 2,8% da superfície do Brasil 
e 6,19% da região Norte. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)3, 

o Estado de Rondônia possui 237.765,376 km2 de dimensão territorial, o que coloca o 

Rondônia como 13º maior Estado do Brasil. Rondônia ocupa 2,79% do território 

nacional. No Norte, é o 4º maior Estado, com pouco mais de 6% da região. Faz parte 

da Amazônia legal e tem divisa com Bolívia, Acre, Amazonas e Mato Grosso. É 

constituído por 52 municípios, destacados na figura acima: 

Os municípios são organizados em duas Mesorregiões, a Madeira-Guaporé e 

a Leste Rondoniense, que se compõem de oito Microrregiões, duas na primeira 

Mesorregião (Porto Velho e Guajará-Mirim) e seis na segunda (Ariquemes, Ji-Paraná, 

Alvorada do Oeste, Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste). 

Esta distribuição, que é feita pelo IBGE, é tomada como referência para a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional4. 

A maior densidade demográfica está concentrada na Microrregião 4, de Ji-Paraná, que 

engloba onze municípios, quatro dos quais na rota da BR 364; a menor densidade é a 

da Microrregião 2, de Guajará-Mirim, com apenas três municípios e em um espaço com 

grande número de terras indígenas e outras áreas de preservação ambiental ou uso 

sustentado. 

Para Menezes (1980)5 a região foi atravessada por intensos processos de 

exploração do látex da seringueira e de minerais preciosos, bem como se reconfigurou 

por meio da colonização agrária induzida. Holanda (2000)6 anota que, atualmente, vem 

avançando no Estado o desenvolvimento da agropecuária, especialmente com a 

pecuária de carne e leite. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, de acordo com o IBGE, concentrava-

se com 73,39% nos serviços, 20,51% na agropecuária e 6,10% na indústria. Dessa 

forma, observa- se que a representação da agropecuária é mais de três vezes a da 

indústria, o que confirma que a economia do Estado é concentrada no setor primário, 

ainda carente de investimento na industrialização. 

                                            
3 BRASIL. IBGE. Estados. 2017. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>. Acesso em: 20 de setembro de 2018. 
4 Ministério da Integração Nacional. Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Brasília: MIN, 

2005a. 
5 MENEZES. Esron Penha de. Retalhos para a História de Rondônia. Manaus: Imprensa Oficial 

do Estado do Amazonas, 1980. 
6 HOLANDA, S. B. Visão do Paraíso. S. Paulo, Publifolha/Brasiliense, 2000. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano por Município (IDHM)7 em Rondônia foi 

de 0,690 em 2010 (dado mais recente). O fator educação é o menos expressivo (0,577), 

abaixo da renda (0,722) e da longevidade (0,800). Segundo o IBGE dentre toda a 

população, 31,92% estudavam. A população de jovens de 15 a 17 anos, cuja idade é 

regular para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, compreendia 6,14% do 

total na faixa, dos quais 4,93% estudavam; entre os jovens de 18 a 24 anos, 3,78% 

estudavam, para uma fração de 13,50% da população na faixa. Ou seja, apenas 28% 

destes jovens estavam estudando; entre os de 15 a 17 anos, eram 80% os 

matriculados. Os indicadores revelam o baixo alcance da formação de nível médio e 

superior no Estado. 

Segundo o IBGE (2010)8 a população economicamente ativa é composta por 

1.360.965 pessoas, sendo 691.792 homens e 669.173 mulheres. 

Rondônia, junto com Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins, 

localiza-se na região Norte brasileira, que representa 45% do território nacional com 

sua área total de 3,9 milhões de km2. Esta região registra movimentos migratórios 

desde a época de seu descobrimento, motivados por diferentes ciclos econômicos. 

Entretanto, durante o governo Vargas (1930 a 1945) a região passou a ser vista como 

estratégicas para os interesses nacionais. Por incentivos governamentais, estradas 

foram abertas para facilitar a exploração da floresta e consequente desenvolvimento da 

região, sob o lema “integrar para não entregar” (PEIXOTO, 2009)9. 

O primeiro grande movimento migratório para o Norte do Brasil se deu por meio 

da Rodovia Transamazônica, na tentativa de um fluxo induzido de ocupação. Em 

seguida, o fluxo se deslocou em direção a Rondônia. A partir dos anos 70, portanto, 

não só a região Norte, mas toda a Amazônia intensifica um processo de ocupação em 

favor do crescimento econômico e populacional, pela diversificação da estrutura 

produtiva e por sua maior inserção na economia nacional. Entre 1970 e 1985, enquanto 

                                            
7 ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL.Rondônia.2013. Disponível em: 
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_uf/rondonia>. Acesso em: 11 set 2018. 

8 BRASIL. IBGE. Estados. 2012. Disponível em 
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm. Acesso em: 20 de setembro de 2018. Dados 
detalhados no site http://www.deepask.com/goes?page=Confira-o-numero-de-servidores-estaduais-
funcionarios-publicos-no-seu-estado. 

9 PEIXOTO, P. “Linha do tempo: entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia”. BBC [Brasília, 
Brasil]. 23/07/2009, disponível em 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/07/090722_amazonia_timeline_fbdt acesso em: 11 de 
mar de 2018. 
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a economia nacional cresceu a taxas de 7% ao ano, a da região Norte foi superior a 

11%. A partir daí, ocorreu uma retração da economia nacional que cresceu a uma taxa 

média de 1,23%, enquanto a da região cresceu 5,77%. A população regional cresceu 

de 3,6 milhões em 1970 para 11,29 milhões em 1996 e 13,78 milhões em 2000. (FIERO, 

2002). 

Com a construção de duas usinas hidroelétricas no Rio Madeira (UHE Santo 

Antônio e UHE Jirau), a partir do ano de 2006, resultou no mais recente movimento 

migratório para o Estado, especialmente para a capital, Porto Velho, com aumento 

acelerado da população, passando de 369.345 hab. em 2007 para 435.732 em 2011 

(IBGE), significando um crescimento demográfico de 18% no período, impactando 

o atendimento à saúde nas unidades existentes. Rondônia é o 3º Estado mais 

populoso da Região Norte e o 23º mais populoso do Brasil, conforme censo 

IBGE/2010 (Plano Estadual de Saúde, Rondônia-Brasil, 2017). 

A história do município de Porto Velho registra a passagem por diversos ciclos 

econômicos, os incentivos fiscais e os intensos investimentos do governo federal 

contribuíram para o aumento populacional, que levou quase um milhão de pessoas a 

migraram para o estado de Rondônia. Essas pessoas se dirigiram principalmente para 

a capital, Porto Velho, que sofreu um processo evolutivo muito rápido. O resultado 

desse processo foi o surgimento de bairros periféricos, sem ordenação ou 

infraestrutura, e muitas vezes formados por invasões das terras ainda não ocupadas 

pela população sem teto. 

O município de Ji-Paraná (Figura 1) localizado na região central do estado de 

Rondônia está localizado na região Norte do País, na Bacia do Rio Amazonas. O rio 

Ji-Paraná é um curso de água que nasce no estado de Rondônia. É mais conhecido 

pela população local por rio Machado. Pertencente à bacia Amazônica, o rio Ji-

Paraná desagua no rio Madeira. 

O município de Ji-Paraná tem uma área de 6.896,649km², com a segunda 

maior população do Estado de Rondônia que é de 128.969. (IBGE, 2019)10. A 

expansão urbana vem ocorrendo em direção aos municípios de Presidente Médici e 

Ouro Preto d’Oeste e influenciando toda a macrorregião central do Estado que é 

                                            
10 BRASIL. IBGE. Ji-Paraná. Panorama. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/ji-

parana/panorama >. Acesso em: 16 de dezembro de 2019. 



17 

 

composta por 11 dos 52 municípios do Estado com uma população de 1.777.225 

habitantes, conforme podemos observar nos mapas acima elencados. (IBGE, 2019). 

Figura 2: Localização do município de Ji-Paraná com seus limites territoriais e 

localização do estado de Rondônia no Brasil. 

                

 

Fonte: IBGE. 

Sua redondeza é integrada pelos municípios limítrofes destacados no quadro 

abaixo, ao qual podemos identificar municípios do estado do Amazonas e Acre, além 

de ser a única capital brasileira que faz fronteira com outro país, mais especificamente 

com a Bolívia e seu Departamento do Pando. 
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Tabela 1 – Municípios limítrofes de Ji-Paraná e respectiva estimativa populacional 

Ji-Paraná - Síntese das Informações 

Censo 2010 - Primeiros Resultados 

População 128.969 Pessoas 

Base Territorial 

Área da unidade territorial 6.897 Km² 

Representação Política 2019 

Eleitorado 87.387 Eleitores 

Produto Interno Bruto dos Municípios 2016 

PIB per capita a preços correntes 22.739,38 Reais 

Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2018 

Matrícula - Ensino fundamental – 2018 19.519  Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2018 4.988 Matrículas 

Docentes - Ensino fundamental – 2018 811  Docentes 

Docentes - Ensino médio – 2018 350  Docentes 

Serviços de Saúde 2009 

Estabelecimentos de Saúde SUS 59 Estabelecimentos 

Estatísticas do Registro Civil 2018 

Nascidos vivos - registrados - lugar do registro 1.199 Pessoas 

Finanças Públicas 2017 

Receitas orçamentárias realizadas – Correntes 263.239,11 Reais 

Despesas orçamentárias realizadas – Correntes 227.644,58 Reais 

Valor do Fundo de Participação dos Municípios – FPM   32.546,59 Reais 

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2017 

Número de unidades locais 3.455 Unidades 

Pessoal ocupado total 31.280 Pessoas 

 

Ji-Paraná está na região norte do Brasil, a Leste no Estado de Rondônia e a 

Oeste do Estado do Mato Grosso. É considerada a capital do interior do Estado de 

Rondônia e um dos pontos estratégicos de entrada para o bioma amazônico. O acesso 

é feito principalmente pela BR-364 ou por via aérea. 

A base produtiva desta região é fortemente marcada pelo seu potencial 

agropastoril e pelo turismo ecológico, com destaque para a atividade pecuária, cabe 

ressaltar a atuação dos municípios pertencentes a mesorregião leste de Rondônia. 

A zona de atuação municipal de Ji-Paraná, produzindo serviços de toda ordem, 

responde por uma absorção de mais 20% da geração de empregos de todo Estado de 

Rondônia.  
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É neste contexto de interesses de ocupação e investidas internacionais sobre a 

região que se deve compreender a situação educacional de sua população, analisando, 

quantitativa e qualitativamente, os resultados e os diversos fatores e condições que a 

estão produzindo, de modo a poder melhor direcionar as ações relativas à educação. 

Do ponto de vista de sua composição cultural, a população Rondoniense é 

caracterizada por uma rica sociodiversidade. Existem na região imigrantes de todos os 

estados brasileiros, além de estrangeiros. Os dados oficiais mostram um crescimento 

considerável da economia regional nas três últimas décadas. Neste período, houve 

grande investimento político e econômico no setor terciário, alterando o processo de 

crescimento dos outros setores e os rumos do desenvolvimento social da população 

amazônica. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem contribuído com o processo de 

desenvolvimento da região norte, em especial da Amazônia Ocidental, por intermédio 

de um ensino de qualidade. 

Diante dessa visão, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná  pretende 

responder de forma efetiva às necessidades de formação de seus alunos como 

profissionais e cidadãos, com uma educação desenvolvida por meio de princípios éticos 

que propõem as transformações sociais necessárias.  

No decorrer destes anos de atuação, o Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná  tem cumprido sua missão, colocando profissionais habilitados nas mais 

diversas esferas do conhecimento humano. Se fizermos um comparativo entre o que 

existia até os anos 1986 e o existente na atualidade, podemos constatar que houve 

uma melhora substancial na qualidade profissional da região. 

 

 

 

1.2 Dados socioeconômicos 

Conforme ilustra a figura 2 abaixo, em termos econômicos, a cidade de Ji-

Paraná, com o PIB per capita de R$ 22.814,71, detém a segunda posição na micro 

região do estado de Rondônia, a décima quarta posição dentre os 52 municípios do 
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estado de Rondônia e no ranking nacional, dos 5570 municípios, ocupa a 1896ª posição 

(IBGE, 2015). 

Figura 1:  Dados econômicos de Ji-Paraná, Rondônia, Brasil 

 

 

Fonte: PIB per capita: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; Percentual das 
receitas oriundas de fontes externas: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Balanço do Setor Público 
Nacional (BSPN) 2015 

Um dos fatores responsável por esse rápido crescimento origina-se da 

potencialidade dos recursos naturais. Entre os quais destaca-se as características de 

seu solo: 25 milhões de hectares não apresentam qualquer limitação à agricultura, além 

de incluírem vastas áreas de várzeas com grande potencial agrícola ainda não 

explorado. 

Como consequência do aumento populacional, houve um considerável 

crescimento industrial nos últimos anos, ficando patente que o setor tem evoluído 

significativamente. As mudanças que marcaram o desenvolvimento do setor industrial 

estão diretamente relacionadas com o aumento da demanda dos mercados de outras 
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regiões do País, aliado à expansão da produção primária e ao crescimento populacional 

do Estado. 

Segundo informações levantadas junto ao Cadastro de Contribuintes de 

ICMS/SEFAZ e à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e 

Tecnologia, em 1986, existiam no setor industrial rondoniense aproximadamente 60 

diferentes ramos de atividades. Hoje, de acordo com a Federação das Indústrias do 

Estado de Rondônia (FIERO) há mais de 130 ramos, o que caracteriza maior 

diversificação e verticalização das atividades no setor industrial, ocasionando a 

abertura de novos mercados de trabalho e a consequente necessidade de formação de 

profissionais especializados.  

O setor de construção civil é o quarto maior, refletindo o alto índice de 

construções residenciais, comerciais e industriais dos últimos anos, o que confirma o 

desenvolvimento socioeconômico no Estado. A formação do parque industrial 

rondoniense sempre esteve atrelada à exploração das matérias-primas vegetais e 

minerais, passando gradativamente a contar com significativo número de indústrias 

ligadas ao beneficiamento de produtos agrícolas e florestais, com maior intensidade na 

segunda metade da década de 80. 

A estrutura empresarial do estado de Rondônia está apresentada na tabela 

abaixo (IBGE,2005): 

Tabela 2: Estrutura Empresarial do estado de Rondônia (IBGE, 2005) 

Indústrias extrativas - pessoal ocupado total 653 pessoas 
pessoas Indústrias extrativas - pessoal ocupado assalariado 481 pessoas 

Indústrias extrativas - número de unidades locais 128 unidade 
Indústrias extrativas – salários 3.851 Mil reais 
Indústrias de transformação - número de unidades locais 3.757 unidade 
Indústrias de transformação - pessoal ocupado total 30.196 pessoas 
Indústrias de transformação - pessoal ocupado 

assalariado 
25.479 pessoas 

Indústrias de transformação – salários 176.889 Mil reais 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água - 

número de unidades locais 
59 unidade 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água - 
pessoal ocupado total 

1.900 pessoas 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água - 
pessoal ocupado assalariado 

1.865 pessoa 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água – 
salários 

69.234 Mil reais 

Construção - número de unidades locais 819 unidade 

Construção - pessoal ocupado total 6.709 pessoas 

Construção - pessoal ocupado assalariado 5.512 pessoas 
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Construção – salário 39.596 Mil reais 
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos 

pessoais e domésticos - número de unidades locais 
19.741 unidade 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos - pessoal ocupado total 

67.963 pessoas 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos - pessoal ocupado assalariado 

45.498 pessoas 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos – salário 

288.102 Mil reais 

Alojamento e alimentação - Número de unidades locais 1.585 unidade 

Alojamento e alimentação - Pessoal ocupado total 5.457 pessoas 
Alojamento e alimentação - Pessoal ocupado assalariado 3.756 pessoas 
Alojamento e alimentação – salário 19.167 Mil reais 
Transporte, armazenagem e comunicações número de 

unidadeslocais 
1.441 unidade 

Transporte, armazenagem e comunicações pessoal 
ocupado total 

8.171 pessoas 

Transporte, armazenagem e comunicações pessoal 
ocupado assalariado 

6.724 pessoas 

Transporte, armazenagem e comunicações salário 79.858 Mil reais 

Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados - número de unidades 
locais 

356 unidade 

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar 
e serviços relacionados - pessoal ocupado total. 

2.650 pessoas 

Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados - pessoal ocupado 
assalariado 

2.311 Pessoas 

Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados –salário 

60.635 Mil reais 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas - número de unidades locais 

2.337 Unidade 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas - pessoal ocupado total 

14.308 Pessoas 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas - pessoal ocupado assalariado 

11.443 Pessoas 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 
empresas – salário 

96.214 Mil reais 

Arquitetura e Urbanismo público, defesa e seguridade social 
- número de unidades locais 

179 Unidade 

Arquitetura e Urbanismo público, defesa e seguridade social 
- pessoal ocupado total 

85.495 Pessoas 

Arquitetura e Urbanismo público, defesa e seguridade social 
- pessoal ocupado assalariado 

85.463 Pessoas 

Arquitetura e Urbanismo público, defesa e seguridade 
social –salário 

1.367.64
3 

Mil reais 

Educação - número de unidades locais 791 Unidade 

Educação - pessoal ocupado total 5.044 Pessoas 

Educação - pessoal ocupado assalariado 4.325 Pessoas 
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Na região, grandes reservas de minérios tradicionais (ferro, bauxita, ouro e 

cassiterita) e de minérios com novas aplicações tecnológicas (nióbio, manganês, 

titânio), somam juntas as maiores concentrações minerais do planeta. Soma-se, ainda, 

a descoberta de gás natural e petróleo que poderá abrir caminho para um novo polo de 

desenvolvimento na Amazônia Ocidental e permitirá soluções alternativas de menor 

impacto ambiental na geração de energia. 

Outro aspecto importante é o da integração com outras regiões do mundo pela 

hidrovia Rio Madeira-Rio Amazonas e Atlântico Norte, em franca expansão desde 1998. 

Há, também, uma forte tendência à urbanização, pois embora a ocupação regional 

associe- se, numa primeira instância, a terra, seu crescimento populacional está se 

dando de maneira acentuada na forma de aglomerados suburbanos. Assim, Ji-Paraná  

deve desempenhar um papel catalizador de várias cidades do interior. Foram 

identificados sete eixos de integração e desenvolvimento regional, três dos quais 

diretamente relacionados à constituição de ligação com o Pacífico: Eixo Interoceânico, 

compreendido pelo Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru e Chile; Eixo Multimodal do 

Amazonas e Eixo Peru-Brasil.  

Rondônia conta com uma área de Livre Comércio (Guajará-Mirim), que tem os 

mesmos benefícios fiscais da zona franca de Manaus. O crescimento econômico 

Educação –salário 71.052 Mil reais 

Saúde e serviços sociais - número de unidades locais 780 Unidade 

Saúde e serviços sociais - pessoal ocupado total 6.259 Pessoas 
Saúde e serviços sociais - pessoal ocupado assalariado 5.207 Pessoas 

Saúde e serviços sociais –salário 75.043 Mil reais 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais - número de 
unidades locais 

4.661 Unidade 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais - pessoal 
ocupado total 

9.156 Pessoas 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais - pessoal 
ocupado assalariado 

6.266 Pessoas 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais –salário 49.178 Mil reais 
Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais - número de unidades locais 
- Unidade 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais - pessoal ocupado total 

- Pessoas 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais - pessoal ocupado assalariado - Pessoas 
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observado e as novas perspectivas para o mercado de trabalho exigirão, em curto 

prazo, a formação de novos profissionais para atuarem-nos diversos segmentos da 

economia. A criação de novos empregos no Estado e no município é crescente, com 

projeção de aumento para os próximos anos. Além disso, os recursos destinados para 

a região Amazônica contribuem enormemente para seu crescimento econômico e 

social, o que acaba por causar demandas que devem ser atendidas, como por exemplo, 

a formação de profissionais para atuarem ou atenderem os segmentos econômicos 

originários desse crescimento. 

A economia do estado tem como principais atividades a agricultura, a 

pecuária, a indústria e o extrativismo vegetal e mineral. Embora ainda pequeno, o 

setor industrial tem evoluído de forma crescente. A pauta de exportação é composta, 

principalmente, por carne bovina congelada (43,43%), soja (32,77%), estanho bruto 

(7,08%), madeira serrada (2,36%), e miúdos comestíveis (2,02%). 

 

2.3 Dados educacionais  
 

Rondônia possui 48 Instituições de Ensino Superior (IES)11 que oferecem 

ensino presencial. A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única 

universidade pública do Estado. Foi criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 08 de julho, 

após a criação do estado pela Lei Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981. A 

UNIR possui oito campi, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-

Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena . 

A partir de 2008 foi instalado no Estado o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação - MEC, criada através da Lei Nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O 

IFRO é uma instituição especializada na oferta de educação profissional e tecnológica 

atuando também na educação básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento de 

produtos e serviços em estreita articulação com a sociedade. O IFRO atua na oferta de 

educação presencial e a Distância (EAD). No ensino básico, oferta cursos técnicos 

profissionalizantes, integrados ao ensino médio e cursos subsequentes a este; no 

Ensino Superior atua na oferta de cursos presenciais de graduação nas áreas 

                                            
11 Dados disponíveis no site https://www.altillo.com/pt/universidades/brasil/estado/rondonia.asp. 

Acesso em: 30 set 2018. 
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tecnológicas, licenciaturas e bacharelado; atua também, na oferta de cursos de 

Especialização Lato Sensu, presencial. Territorialmente, o Instituto Federal de 

Rondônia está presente em vários municípios do estado, ofertando Educação 

presencial em 08 (oito) campus presenciais. 

Tabela 3: Instituições de Ensino Superior com graduação presencial instaladas no estado 

de Rondônia 

Nº de IES instaladas em Rondônia (presencial) 
Município Pública Privada 

 

 

Ariquemes 

 

 

Campi Unir 
Campo IFRO 

1. Faculdade Teológica de Ciências Humanas e   
Sociais Logos (FAETEL) 

2. Faculdades Integradas de 
Ariquemes (FIAR)  

3. Instituto Superior de Rondônia 
(IESUR)  

4. Faculdade de Educação e 
Meio Ambiente (FAEMA) 

 

Cacoal 
Campi Unir 

Campo IFRO 

1. Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
(FACIMED) 

2. Faculdade Santo André (FASA) 

Colorado do
Oeste 

Campo IFRO 1.Faculdade de Educação de Colorado do Oeste
(FAEC) 

 

Guajará Mirim 
Campi Unir 

Campo IFRO 

 

Jaru Campo IFRO 1.  Faculdade de Educação de Jaru (UNICENTRO)

 

Ji-Paraná 

 

Campi Unir 
Campo IFRO 

1. Faculdade Marechal Cândido Rondon (FAMAR) 

2. Faculdade Panamericana de Ji-Paraná 

3. Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

Machadinho 
d'Oeste 

 1.  Faculdade de Machadinho do Oeste (FAMAC) 

Ouro Preto do
Oeste 

 1.  Faculdade de Ouro Preto do Oeste (ONEOURO)

Pimenta Bueno  1. Faculdade de Pimenta Bueno (FAP) 
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Porto Velho 

 

 

 

 

 

 

Campi Unir 

Campo IFRO (I e II). 

1. Faculdade Católica de Rondônia (FCR) 

2. Faculdade de Ciências Administrativas e de
Tecnologia (FATEC) 

3. Faculdade de Educação de Porto Velho (UNIRON) 

4. Faculdade de Porto Velho (FIP) 

5. Faculdade de Rondônia (FARO) 

6. Faculdade de Tecnologia São Mateus (FATESM) 

7. Faculdade Madeira Mamoré (FAMMA) 

8. Faculdade Metropolitana (UNNESA) 

9. Faculdade São Lucas (FSL) 

10. Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA)

11. Instituto Metodista da Amazônia (IMAM) 

12. Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto
Velho (ILES) 

Presidente Médici Campi Unir  

 

Rolim de Moura 

 

Campi Unir 
1. Faculdade de Rolim de Moura (FAROL) 

2. Faculdade São Paulo (FSP) 

 

Vilhena 

 

Campi Unir 
Campo IFRO 

1. Faculdade AVEC 

2. Faculdade da Amazônia (FAMA) 

3. Faculdades UNESC 

Fonte: e-MEC. 

Dessa forma, somando os Campi da Unir e os Campos do IFRO, o Estado 

de Rondônia possui 48 IES, sendo 17 (Federais) e 31 Instituições privadas distribuídas 

nos municípios relacionados nas tabelas apresentadas. 

 

Tabela 4: Quadro resumo das IES do estado de Rondônia. 

QUADRO RESUMO QUANTITATIVO 

Município  Pública  Privada TOTA

Campo UNIR           Campo IFRO   
Ariquemes 1  1 4 6 

Cacoal 1  1 2 4 

Colorado do Oeste   1 1 2 

Guajará Mirim 1  1  2 
Jaru   1 1 2 

Ji-Paraná 1  1 3 5 

Machadinho    1 1 

Ouro Preto do    1 1 

Pimenta Bueno    1 1 

Porto Velho 1  2 1 1
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Presidente Médici 1    1 

Rolim de Moura 1   2 3 

Vilhena 1  1 3 5 

TOTAL 8  9 3 4

Fonte: e-MEC. 

 

De acordo com dados do DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos 

Econômicos (BRADESCO-2018)12, um estudo do perfil econômico da população de 

Rondônia mostrou que apenas 11,1% da população economicamente ativa do 

Estado possui curso superior, conforme espelha o quadro abaixo: 

Tabela 5: Grau de Escolaridade da população economicamente ativa em Rondônia 

QUADRO RESUMO 

 

Grau de Escolaridade da população economicamente ativa em Rondônia 

Sem instrução e fundamental incompleto 43,60% 

Fundamental completo e médio incompleto 14,90% 

Médio completo e superior incompleto 30,40% 

Superior completo 11,10% 

 

Fonte: DEPEC. 

 

Resta evidenciado nos dados apresentados que o fator educação é o menos 

expressivo. Os indicadores revelam que ainda há um  baixo alcance da formação de 

nível médio e superior no Estado. Inobstante existir 48 Instituições de Ensino Superior, 

percebe-se que esse número tem se mostrado insuficiente para combater o baixo nível 

de educação superior no Estado. É justamente neste contexto que se insere o Curso 

de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, não com a 

pretensão de resolver, por si só, o problema, mas com o objetivo de contribuir para o 

embate e fazer parte do conjunto de Instituições destinadas ao enfrentamento das 

adversidades educacionais ora constatadas, destacadamente no que se refere à 

educação superior, visando diminuir as desigualdades sociais e, sobretudo, a garantia 

integral dos direitos e garantias individuais, para um Estado social igualitário e humano. 

                                            
12 Disponível em https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infreg_RO.pdf. 
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A cidade de Ji-Paraná, se consolida como referência estratégica para a região 

de forma econômica, social, educacional, cultural e da saúde. A cidade situa-se no 

centro do estado de Rondônia, atuando também como polo logístico para a 

agroindústria do estado e regiões do Acre, Amazonas e Mato Grosso, por meio do 

escoamento das safras, principalmente de soja e milho. 

A cidade de Ji-Paraná, além de possuir um comércio forte, o setor da educação 

superior é considerado um atrativo para estudantes do estado, da região e até mesmo 

de outras regiões do país, podendo ser considerada como uma cidade universitária. O 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, ao oferecer uma formação diferenciada, 

recebe alunos e alunas de Ji-Paraná, como também atende à demanda advinda dos 

municípios circunvizinhos e, até de outras regiões do Brasil.  

Desta forma, destacamos abaixo as principais cidades do Estado de Rondônia 

e região que influenciam Ji-Paraná de forma econômica, social e, sobretudo, 

educacional com o grande fluxo de estudante. 

Tabela 6:  Principais cidades do Estado de Rondônia e região 

Estado Municípios Habitantes* 

Rondônia 

Ariquemes 104.401 

Cacoal 87.226 

Espigão D’Oeste 32.385 

Guajará-Mirim 46.632 

Jaru 55.738 

Ji-Paraná 130.419 

Ouro Preto do Oeste 39.924 

Pimenta Bueno 37.512 

Rolim de Moura 56.242 

Vilhena 91.801 

 Mirante da Serra 10.497 

TOTAL 692.777 

Fonte:* IBGE – Estimativa Populacional – 2015 
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A área de atuação do profissional do Direito em Rondônia e em especial na 

cidade de Ji-Paraná, encontra-se em plena expansão, diversas são as áreas de 

atuação nas mais diversas esferas de competências jurisdicionais, indo desde a área 

do direito civil, penal, trabalhista, agrária e ambiental, respeitando as peculiaridades 

regionais. 

Há necessidade de promover a profissionalização dos serviços significativos no 

desenvolvimento do contexto social, econômico–financeiro e político de nossa região. 

Muitas carências são observadas em Rondônia, não somente do ponto de vista 

administrativo e jurídico, mas, sobretudo, do ponto de vista da qualificação, de 

profissionais capazes de lidar com as dificuldades do mercado de trabalho e minimizá-

las, de promover a integração do conhecimento formal aos recursos e costumes 

regionais, a fim de prestar serviços de orientação jurídica a empresas (públicas e 

privadas) e outras organizações, de promover a recuperação da saúde empresarial, 

entender e mediar conflitos, propor formas de incrementar os serviços, catalisando 

assim, o desenvolvimento no contexto socioeconômico e político. 

Inobstante, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,  vem cumprindo com 

as finalidades do Curso de Graduação em Direito em sua relação com a sociedade, 

sobre o perfil do profissional que está formando, uma vez que  o Curso de Direito está 

em atividade desde 1991,   vem apresentando resultados satisfatórios de aprovação 

nos Exames de Ordem, mantendo inclusive, seus índices de aprovação acima da média 

nacional, demonstrando que a formação do bacharel em direito, encontra-se em 

conformidades com habilitação técnica e científica, postura ética e comprometimento 

com a justiça social. O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, tem CPC 4, e foi renovado o reconhecimento com nota 4 de avaliação 

institucional, e no último ciclo avaliativo de 2018 conseguiu nota 3 no resultado do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. 

Tendo em vista, as características da região amazônica e suas possibilidades 

de crescimento econômico, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, por meio do 

seu plano de desenvolvimento institucional, busca ampliar sua atuação educacional, 

com metodologias educacionais diferenciadas, voltadas para o desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus acadêmicos, tudo isso, integrados à realidade nacional; 

oferecendo um ensino que conduza à cidadania e ao comprometimento com os 

desafios da sociedade contemporânea. 



30 

 

De fato, é preciso pensar o ensino jurídico a partir de uma articulação com as 

políticas de Estado no contexto do novo Plano Nacional de Educação, que estabelece 

um necessário diálogo com a Reforma do Judiciário e o processo de formação. 

Especificamente em relação a área jurídica, se faz necessário pensar o ensino a partir 

de um currículo inovador e uma permanente busca de qualidade, agora desdobrada em 

um duplo valor: de uma parte, uma contínua construção da inclusão social para as 

regiões com baixo desenvolvimento de serviços como é o estado de Rondônia. 

A metodologia utilizada pelo Curso de Graduação em Direito do  Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná,  é inovadora e pioneira em sua metodologia de 

ensino ativa e diferenciada na medida em que articula e considera a formação por 

competência propiciando a formação do indivíduo inovador e crítico, trazendo uma nova 

perspectiva de formação dos estudantes para o mercado de trabalho, aplicando seu 

aprendizado a situações reais, colocando em prática todo o conhecimento construído 

desde o início do curso. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, desenvolve um projeto que 

permite, segundo seu PDI, que a correlação da metodologia do Direito com as relações 

de conhecimento entre discentes e docentes, que estão aptos a discutir o Direito de 

forma nacional e regionalizada, tendo inserção direta sobre a necessidade populacional 

criada pelo desenvolvimento. Com essa proposta inovadora de metodologia do ensino, 

permite ao discente de todos os seus cursos a percepção do docente como um agente 

desencadeador do processo de transformação social. 

O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

possui como diferencial uma grande ênfase na prática e uma matriz curricular toda 

sustentada no desenvolvimento de projeto integrador. 

O aprendizado por projetos utiliza metodologias centradas no aluno, 

procurando o equilíbrio de recursos virtuais em situações reais contextualizadas 

(prática), e os projetos devem ser construtivos, didáticos e investigativos, focando nas 

mais diversas possibilidades de trabalho na área jurídica. A partir disso, é oferecido à 

comunidade acadêmica toda a estrutura e a motivação para aplicar à teoria a 

experimentação necessária que a Ciência Jurídica exige.  

Com isso, oportuniza à comunidade, principalmente ao estudante de Direito, o 

exercício de atividades práticas com a assistência judiciária, assessoria jurídica, 

mediação, conciliação e arbitragem, bem como propicia o contato com pessoas físicas, 
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jurídicas, associações, movimentos sociais, dentre outros cenários assemelhados. 

Cumpre destacar com relação aos tópicos expostos que, além das competências 

genéricas estabelecidas pelo artigo 4º da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro 

de 2018, o projeto integrador identifica outras competências essenciais para a formação 

holística do profissional do Direito. 

  



32 

 

 CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

A História do direito no Brasil inicia-se com seu descobrimento. Os primeiros 

documentos jurídicos brasileiros foram as Cartas de Doação e os Forais das Capitanias. 

Até a independência era aplicado o direito da Metrópole no Brasil colônia, e somente 

após a outorga da primeira Constituição, em 1824, o Brasil passou a produzir seu 

próprio direito.  

Com o passar dos anos, uma infinidade de leis, assentos, alvarás e 

regulamentos foram elaborados, formando uma grande confusão no direito brasileiro, 

numa situação incômoda e inadequada. (DEMO, 2000, p. 128 e 142).  

Inicialmente foram fundados dois cursos de direito no Brasil: um em São Paulo 

e outro em Olinda (Lei de 11 de agosto de 1827). A cultura jurídica nacional formou-se 

a partir dessas duas faculdades. Com isso buscou-se a consolidação do Estado 

nacional e a afirmação da nacionalidade brasileira, mercê do surgimento de uma elite 

com formação jurídica: os bacharéis de direito tiveram papel preponderante na 

estruturação do Estado, ocupando os principais cargos públicos no Império e na 

República. (VENOSA, 2007, p. 309). 

Em 12 de janeiro de 1988, o Presidente da República assinou o Decreto n. 

95.623 que autorizou a criação da ULBRA. 

Em 06 de dezembro de 1989, foi aprovado o Reconhecimento da ULBRA, 

através do Parecer 1.031/89 “com caráter sui generis autorizada e concebida como 

universidade nacional no que concerne ao âmbito de atuação”. Neste ato foi aprovado 

o seu Estatuto e Regimento Geral e o Plano de Expansão (Portaria n. 681 de 7/12/89). 

Em 31 de outubro de 1991, a ULBRA, através do seu Conselho Universitário, 

ratificou a autorização de funcionamento dos cursos de Direito e Administração para 

seu Campus de Ji-Paraná com 50 vagas semestrais, no turno noturno, totalizando 100 

vagas anuais. 

Em 1993, a ULBRA protocolou na Secretaria Nacional de Educação Superior – 

SENESU/MEC o Processo n. 23001.000052/93-16 solicitando o reconhecimento do 
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Curso de Direito. Em 28 de novembro de 1993, durante a tramitação do processo de 

reconhecimento, o Conselho Universitário da Universidade Luterana do Brasil – 

ULBRA, aprovou (Resolução n.97) a criação do turno diurno do Curso de Direito com 

mais 50 vagas semestrais, totalizando então para o curso 100 vagas anuais. 

Em 1994, o Parecer do Conselho Federal de Educação – CFE n. 3.890/94, que 

reconheceu o Curso de Direito orienta que “o curso funciona em regime seriado e 

oferece 50 vagas semestrais”, vale dizer 100 vagas anuais. 

Em 1994, a Universidade ofereceu em seu vestibular para cada semestre 100 

vagas, sendo 50 para o turno diurno e 50 para o noturno, totalizando 200 vagas anuais, 

de acordo com os diplomas legais acima identificados e conforme comprovação através 

dos editais publicados.  

Em 29 de janeiro de 1996, foi editada a portaria ministerial n.83, que aprovou a 

transformação do Campus de Ji-Paraná da ULBRA em unidade educacional 

independente, com a denominação de ILES, mantido pela AELBRA. Até então o Curso 

de Direito estava vinculada à ULBRA. 

A Resolução n.01, de 19 de agosto de 1996, da Câmara de Educação Superior 

– CES do Conselho Nacional de Educação – CNE, fixou condições para que os 

estabelecimentos isolados de ensino superior, vinculados ao sistema Federal de 

Ensino, pudessem aumentar em até 25% o número de vagas iniciais de seus cursos;  

Por força da Portaria n° 623, de 25 de novembro de 2013, que renovou o 

reconhecimento do curso de Direito do CEULJ, são oferecidas 191 vagas, distribuídas 

entre os turnos: vespertino (61 vagas anuais) e turno noturno (130 vagas anuais). 

Assim, o Curso de Direito está em atividade desde 1991, sendo que a Portaria 

n° 623, de 25 de novembro de 2013,  renovou o reconhecimento do curso de Direito do 

CEULJI/ULBRA. Em 22 de outubro de 2018 foi realizada a transferência de mantença 

por meio de termo de responsabilidade para o Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná – UniSL 

 

O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

foi  recredenciado pela Portaria do MEC n.355, de 19 de março de 2020, DOU n. 56, 

Seção 1; 23/03/2020, pg.96. 
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Proposto com um currículo diversificado e rico na abordagem científica, 

abrange conhecimentos de áreas básicas, humanas, de formação profissional 

específica, práticas profissionais e de atividades complementares que enriquecem, 

sobremaneira, a formação do acadêmico, propiciando oportunidades de 

direcionamento próprio da cultura técnico-humano-jurídica do futuro profissional do 

direito. 

Para a elaboração do currículo pleno do Curso de Graduação em Direito foram 

observados vários critérios como forma de identificar os objetivos da carreira do 

profissional do Direito e os múltiplos setores do conhecimento que constituem os 

conteúdos das disciplinas básicas, profissionalizantes e complementares, necessárias 

à formação do profissional do direito. Desta feita, objetivando melhor atender ao ensino-

aprendizagem as disciplinas foram, agrupadas em três eixos: 

 Eixo de Formação Geral;  

 Eixo de Formação Técnico-Jurídica; e  

 Eixo de Formação Prático-Profissional.  

 

Por meio das disciplinas do Eixo de Formação Geral, procura-se fornecer ao 

aluno os conhecimentos fundamentais sobre a constituição, a estrutura e o 

funcionamento do direito e as alterações que nele podem ocorrer, enfatizando-se, 

também, as questões de ética e moral no exercício da profissão. Busca-se, também, 

mediante o oferecimento das disciplinas do Eixo de Formação Geral, ofertar ao aluno 

uma compreensão mais ampla das questões sociais, especialmente aquelas oriundas 

de fatores que envolvam a aplicação do direito, desenvolvendo nele (aluno) senso 

crítico em relação ao exercício das funções do profissional operador do direito. 

Com as disciplinas do Eixo de Formação Técnico-Jurídica, visam preparar o 

aluno de forma gradativa às práticas jurídicas, desenvolvendo competências e 

habilidades para analisar as questões sociais, aprofundando-lhe o conhecimento e a 

utilização de novas técnicas para as soluções pacífica dos problemas que lhes serão 

apresentados através dos conhecimentos teóricos e técnico-científicos adquiridos.  
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Já as disciplinas do Eixo de Formação Prático-Profissional, desenvolvem no 

aluno, na forma de complexidade progressiva, os conhecimentos, as competências, 

habilidades e as técnicas necessárias ao exercício da profissão do advogado e 

correlato. 

A ciência jurídica, como a ciência que estuda e trata dos conflitos do homem 

na sociedade, é de fundamental importância para a realização efetiva da justiça em 

todos os seus planos de atuação. Sob essa ótica, o Curso de Graduação em Direito do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná foi concebido como instrumento básico para 

a formação de profissionais da área do Direito, voltados para os problemas da 

sociedade e do indivíduo, em especial os da área que abrange o direito ambiental, 

agrário, dos povos tradicionais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, em foco hoje, na 

Amazônia e no mundo. 

Todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação 

umas às outras com espírito de fraternidade, com base no princípio da liberdade e 

igualdade de dignidade e direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada 

em 1948, coloca todos os seres humanos no mesmo patamar, sem distinção de raça, 

cor, sexo, língua, religião, riqueza ou qualquer outra condição. Contudo, o princípio de 

igualdade não é adotado na prática para todas as pessoas. Muitos são os que ainda 

passam fome e são abandonados, torturados, humilhados, explorados e violentados 

pelo mundo. Os grupos vulneráveis, como as mulheres, crianças, negros, homoafetivos 

e idosos, continuam sendo as maiores vítimas no Brasil. O UniSL propõe trazer para 

seu seio, a reflexão desses temas, contribuindo na construção de uma cultura de 

direitos humanos onde prevaleçam os valores de dignificação, promoção e respeito à 

integridade física, moral e intelectual do ser humano, sem distinção de qualquer 

natureza. 

Nessa perspectiva, o Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná, por estar situado na região Amazônia, ao propor uma ênfase a 

área que abrange o direito ambiental, agrário, dos povos tradicionais, ribeirinhos, 

indígenas, quilombolas, tanto na carga horária específica, quanto no direcionamento 

geral do curso, apontando, em quase todas as disciplinas (ementas e bibliografias) para 

a grande e grave questão do meio ambiente, que é a moldura da vida em geral e da 

vida humana, especialmente. 
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Em razão da consciência ecológica, é indiscutível a abertura do mercado 

globalizado para a prevenção ambiental e para o desenvolvimento sustentável. A 

indissociabilidade entre o meio ambiente e a economia é causa da nova política 

internacional, a partir de uma visão da dinâmica ambiental, unitária e finita.  

Nesse contexto, o Brasil desponta como um dos primeiros países a declarar 

constitucionalmente como direito fundamental o direito ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrando para as presentes e futuras gerações, o qual não trata 

apenas de controle da poluição (incluindo o tratamento de resíduos urbanos e 

hospitalares), preservação dos recursos naturais ou restauração dos elementos 

naturais destruídos, mas avança em direção à biotecnologia, biopirataria, produção 

transgênica, energia nuclear, degradação turística, chegando à interação de elementos 

naturais, artificiais, culturais e sociais. Abrange a estética, a saúde e o lazer, o turismo 

e todo o ambiente sócio-cultural, urbanístico e histórico. 

Dada a situação geográfica peculiar (inserida na região amazônica) e em vista 

desse novo mercado de trabalho, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná  enfatiza 

as questões regionais como campo multidisciplinar diferencial do Curso de Graduação 

em Direito. Envolvem-se os ciclos de matérias fundamentais, complementares, 

especiais de formação, eletivas e profissionalizantes (necessários para que o bacharel 

em direito tenha condições de atuar nas áreas tradicionais: penal, civil, trabalhista, 

tributário, e empresarial) numa unidade ampla, marcada pela ecologia, para o 

enriquecimento de um novo campo jurídico, exigente e promissor. 

 

3.1 Denominação 

 

Direito – Bacharelado 

 

3.2 Endereço de Funcionamento 

 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL 

Endereço: Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, nº542, Bairro 

Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO, CEP: 76907-438. 

Email: administracaojp@saolucas.edu.br 
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3.3 Atos legais de Autorização 

 

          O Curso de Direito foi autorizado pela Resolução nº. 35, de 31 de outubro de 

1991.  

        Reconhecimento através da Portaria MEC n. º 107 de 02 de fevereiro de 1996, 

publicada em D.O.U. 05/02/1996.  

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 251, de 16/06/2006, 

D.O.U. 19/06/2006. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 623, de 25/11/2013, 

D.O.U. 26/11/2013. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 56, de 03/02/2017, 

D.O.U. 06/02/2017. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 266, de 03/04/2017, 

D.O.U. 04/04/2017. 

Ato regulatório: Aditamento de aumento de vagas: Portaria MEC nº 410,de 

02/09/2019, D.O.U. 03/09/2019. 

 

 

3.4 Justificativa do curso 

 

Por estar inserido numa das regiões do país que apresentam índices de 

qualidade de vida que variam muito, a vocação do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná é buscar à melhoria da qualidade de vida.  

A criação dos cursos existentes partiu de análises regionais, mercadológicas, 

da premissa de desenvolvimento e bem-estar social, através da formação de 

profissionais capazes e comprometidos com exercício da cidadania e da solidariedade, 

instigados a refletirem sobre os problemas de Rondônia, do Brasil e do mundo. 
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O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

alicerçado na Resolução CNE/CES Nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, foi concebido 

como instrumento basilar para a formação de profissionais tecnicamente capazes e 

dotados de dimensão humanista e social, conscientes de seu papel como agentes de 

transformação da sociedade e, comprometidos com a criação e aperfeiçoamento de 

instrumentos e métodos mais eficientes, destinados a um melhor desenvolvimento 

social. São ainda instrumentos basilares do Curso de Graduação em Direito, o Projeto 

de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Projeto Pedagógico Institucional – PPI do 

Centro Universitário. 

Trata-se de um Curso de Graduação em Direito com abordagem generalista, 

objetivando a formação nas diversas áreas de atuação das carreiras jurídicas, inclusive 

como agenciador da socialização da justiça. Assim, procurou-se em elaborar um projeto 

pedagógico preocupado com a formação de profissionais que atendam as demandas 

sociais de tal forma que possam, efetivamente contribuir para o desenvolvimento e o 

bem comum da sociedade e, especialmente, da comunidade em que se encontram 

inseridos. Contudo, apesar da abordagem generalista destaca-se, no estudo dos 

conteúdos, as questões pertinentes aos litígios da região Amazônica. 

Uma das principais características da sociedade que se delineia neste novo 

milênio é a pluralidade de opiniões e complexidade de relações e, consequentemente, 

se clama por uma educação que insira as novas gerações, de forma plena, nesta 

saudável pluralidade, condição necessária para o fortalecimento de um Estado 

Democrático de Direito, onde se afastem os perigos de “autoritarismo”, “ingerências” e 

“abusos de poder” que privam os cidadãos de uma verdadeira participação social. 

Com a finalidade de atender à crescente e complexa demanda do mercado de 

trabalho nas diferentes áreas de atuação, o curso se propõe a formar profissionais que 

estejam habilitados para atuarem na promoção da justiça social, mas que também 

sejam capazes de diagnosticar os problemas sociais e propor soluções para a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos, agindo de forma ética, política e humana. 

Para atender essa finalidade faz-se necessário reunir: bons alunos, bons 

professores e bom ambiente de ensino. Os bons alunos serão selecionados no 

processo seletivo, dentre os motivados, os que tiverem o melhor desempenho na esfera 
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cognitiva, avaliados nesse exame, com base nos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental e Médio. Os bons professores serão selecionados com aderência prática 

profissional para as diferentes disciplinas do curso, de tal forma que possa haver uma 

equipe de profissionais com formação específica e capacidade crítica. O bom ambiente 

de ensino deverá incluir salas de aula com inovação metodológicas adequadas à 

aprendizagem do aluno,  biblioteca ampla e com disponibilidade suficiente no acervo 

físico e virtual, acesso à internet e ambientes de estudo e pesquisa, laboratórios 

equipados e suficientes para as áreas básicas e profissionais e Núcleo de Práticas 

Jurídicas, para a promoção dos serviços de assistência judiciária, realizado em órgãos 

públicos por força de convênio. 

O curso de Graduação em Direito proposto pelo Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná diante do atual perfil da organização dos serviços jurídicos do país reúne 

elementos que asseguram, na formulação curricular, o atendimento às exigências 

atuais relativas à complexidade tecnológica, alta produção científica e modelos de 

assistência judiciária com vocação ao debate jurídicos dos novos direito, tendo em 

vista, a formação do operador do direito com habilitação técnica e científica, postura 

ética e comprometimento com a justiça social. 

Nessa constante evolução, a concepção holística de homem é de fundamental 

importância para a compreensão de suas necessidades de homem individualizado e de 

coletividade assegurando assim, uma convivência social, pautada no respeito à 

dignidade da pessoa e garantia de direitos individuais e coletivos. 

O Curso de Graduação em Direito resguarda em sua estrutura e organização 

curricular a ênfase no ensino, pesquisa e extensão, para traçar perspectivas que 

apontam para a formação de profissionais capacitados ao exercício da cidadania e 

colaboradores no processo de transformação social. 

Para Rebelatto (1987): "O ensino de graduação tem que realizar com 

competência e cuidado uma tarefa importante: estabelecer a ponte entre as 

necessidades da realidade, as características da atuação profissional e o conhecimento 

de diferentes áreas de conhecimento que permitem entender e desenvolver a 

multiplicidade de aspectos e determinantes envolvidos, não só com a realidade em 

relação à qual o profissional atua, mas também em relação à atuação do profissional 

frente a esta realidade".  
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Essa busca de qualidade reflete o estado de espírito dos docentes do curso, 

professores comprometidos com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, que 

buscam por meio de programas de pós-graduação “lato e stricto sensu” a educação 

continuada e a formação de profissionais comprometidos com a sociedade e o 

crescimento da profissão. 

A área jurídica requer dedicação, equilíbrio e habilidade de lidar com o público. 

Assim, todos os seus agentes assumem ativamente o compromisso de transformação 

social, destinados a uma melhor qualificação e desenvolvimento do cidadão. Cabe ao 

recém-formado decidir qual o caminho a percorrer.  

Sempre haverá a possibilidade de se optar pelo exercício das carreiras jurídicas 

em cargo público, privativo ou não de bacharéis em direito. Este inclui o exercício da 

Magistratura, do Tabelionato, da Procuradoria Estadual e do Município, da Promotoria 

de Justiça, da Auditoria Militar, da Delegacia de Polícia e da Defensoria Pública, entre 

outros.  

Entretanto, existe outra gama de atuações privativa ao operador do direito, tão 

apaixonante quanto a primeira. Há a formação de profissionais liberais, capacitados 

para argumentação e transmissão de ideias, com convicção na defesa de suas teses. 

Empenham-se junto à sociedade na promoção da socialização do Direito, como 

advogados, assessores ou consultores empresariais. Prestam serviços especializados 

em diversas áreas: penal, civil, trabalhista, financeira e eleitoral. 

Para a construção deste Projeto Pedagógico, temos que levar em consideração 

também a região onde estamos localizados demograficamente. O estado de Rondônia 

está localizado na Região Norte do Brasil, possuindo uma área territorial 

correspondente a 238.512 km², tendo como fronteiras ao norte, nordeste e noroeste o 

estado do Amazonas, ao leste e sudeste o estado do Mato Grosso e ao sul e sudeste 

a República da Bolívia. A estreita faixa territorial correspondente ao distrito de Extrema, 

pertencente à Capital Porto Velho, é a fronteira leste com o vizinho estado do Acre. 

O estado de Rondônia, caracteriza-se pela pujança econômica e o 

empreendedorismo, com destaque para o Agronegócio. A cidade de Ji-Paraná, tem sua 

economia alicerçada em indústrias de pequeno e médio porte, no setor de serviços e 
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pecuária bovina,  bem como diversos órgãos públicos federais, estaduais além da 

prefeitura local. 

Segundo o relatório do CONJUR(2016)13, que apresenta justiça em números, 

afirma que segundos os dados do cadastro nacional de profissionais mantido pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, chegava a 1 milhão de 

advogados. Esse montante não inclui inscrições de estagiários e as suplementares. Se 

forem inseridos os totais dessas duas categorias, o total chega a 1,07 milhão. 

São Paulo ainda lidera a lista, com mais de 282 mil advogados, seguido por Rio 

de Janeiro (138 mil), Minas Gerais (102 mil) e Rio Grande do Sul (75 mil). Os estados 

brasileiros com menor número de advogados são Roraima (1,5 mil), Amapá (2,4 mil), 

Acre (3 mil) e Tocantins (5 mil). 

O IBGE projetou que a população brasileira no ano de 2016 chegou a 206 

milhões de habitantes (segundo o instituto, um novo brasileiro nasce a cada 20 

segundos). Numa comparação simples, há um advogado para cada 205 habitantes, ou 

seja, 0,5% da população é dessa categoria. 

Segundo o levantamento apresentado justiça em números, do Conselho 

Nacional de Justiça, o Brasil tem 102 milhões de processos. Em outra comparação 

simples, são 102 processos para cada advogado. 

O Tribunal de Justiça de Rondônia, visando democratizar o acesso ao Poder 

Judiciário e aprimorar a prestação jurisdicional, vem criando e instalando novas Varas 

Cíveis e Criminais em todo o Estado, em especial na Comarca de Porto Velho, instalo 

diversas varas desde 2011, como a Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar, 

bem como a 8ª, 9ª e 10ª Varas Cíveis, o que se justifica pelo fato da necessidade de 

se estabelecer a justiça social, democratizando, portanto, o acesso à prestação 

jurisdicional, já que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do 

Poder Judiciário. 

                                            
13 JUSTIÇA, em números. disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/justicaemnumeros-

20161.pdf.> acesso em: 09 nov. 2018. 
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O Tribunal de Justiça de Rondônia, atualmente possui 23 Comarcas em todo o 

ente federado. Na Comarca de Ji-Paraná são 05 Varas Cíveis, 01 delas também 

atuando como a Vara da Infância e da Juventude; 03 Varas Criminais; 01 Juizado 

Especial Cível e Criminal, com o funcionamento do Centro de Conciliação e Solução de 

Conflitos - CEJUSC 

Aliando ao número de oportunidades de trabalhos, temos ainda os demais 

órgãos do Poder Judiciário instalados do estado de Rondônia, bem como a 

Procuradoria do Município, a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho; a 

Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, a Procuradoria Federal da União – AGU. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região na Comarca de Ji-Paraná é 

composta de 2 Varas do Trabalho. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região possui 2 

Varas Federais e 1 Juizado Especial Cível e Criminal Federal na Subseção de Ji-

Paraná.  

Além do município de Ji-Paraná, a jurisdição das unidades trabalhistas abrange 

os municípios de Alvorada do Oeste, Castanheira e Presidente Médici. 

No Fórum Trabalhista "José Hortêncio Ribeiro", 1ª e 2ª Varas do Trabalho de 

Ji-Paraná, passaram por correições ordinárias no período de 21 a 25 de agosto/2017, 

realizadas pela vice-presidente em função correicional do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região RO/AC, desembargadora Socorro Guimarães. 

Em relação à 1ª Vara de Ji-Paraná, ao finalizar as correições, a  Secretaria da 

Corregedoria do Regional, constatou que no período de junho de 2016 a julho de 2017 

foram recebidos mais de 2400 ações novas pela unidade trabalhista.  

 
           A desembargadora parabenizou os magistrados e servidores pelos resultados 

obtidos e conclamou todos a continuar buscando alcançar a conciliação como forma de 

solucionar as demandas. 

Socorro Guimarães verificou que no período de 1º de junho de 2016 até 31 de 

julho de 2017 foram realizadas 2719 audiências, sendo que 99,42% delas em Processo 

Judicial Eletrônico (PJe). As Varas do Trabalho de Ji-Paraná passaram a receber pelo 

sistema eletrônico a partir do dia 18 de novembro de 2013, com a implantação do 

PJe. (Ascom//TRT14) 
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Com a implementação do sistema de peticionamento e acompanhamento 

denominado Processo Judicial Eletrônico (PJe), também pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, iniciado em julho/2015, com base na Lei nº 11.419/2006, 

Resolução nº 185/2013/CNJ e pela Resolução nº 013/2014-PR, do TJRO, tem-se que  

a ferramenta vem sendo utilizada constantemente por advogados e defensores 

públicos, dada a facilidade no manuseio e comodidade na distribuição, porém, não vem 

diminuído os números de demandas submetidas a apreciação do Poder Judiciário. 

Portanto, decorre da necessidade de profissional advogado como indispensável a 

administração da justiça, como preceito constitucional prevista nos termos do art. 133 

da  Constituição Federal de 1988.  

Desta forma, a oferta do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná foi autorizado, sob o regime seriado semestral, 

visando suprir as necessidades de qualificar profissionais capazes de promover a 

integração do conhecimento formal aos recursos e costumes regionais, a fim de prestar 

serviços de orientação jurídica de qualquer porte, no âmbito público ou privado. Essa 

habilidades, propostas ao Bacharel em Direito formado pelo Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, se materializam à partir dos conteúdos curriculares, dos projetos de 

Extensão e atividades de pesquisa contidas em seu PPC, consonantes com o PDI da 

instituição e DCN do curso. 

Observa-se um crescimento do número de alunos, desde o início da oferta do 

Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, tal 

demanda pode ser justificada, pelo comprometimento com a qualidade que a IES 

possui e pela sua localização. 

Desta forma, considerando o caráter inovador e de excelência da proposta 

pedagógica do curso, considerando a importância da profissão do Bacharel em Direito 

para o desenvolvimento socioeconômico da região de abrangência da IES, bem como 

crescimento do número de alunos do curso, justifica-se a oferta do cursos, dentro das 

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, bem como de seu Projeto 

Pedagógico. 
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3.5 Responsabilidade social na formação 

 

Por intermédio de sua missão o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

reforça o compromisso social e a valorização da vida como pilares da responsabilidade 

social.  

Desde o início da construção do Projeto Pedagógico do Curso há uma busca 

incessante pela excelência, com foco no compromisso social e na melhora da qualidade 

de vida da população e dos serviços que o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

pode prestar para o município e região.  

Tal proposta confere o primeiro passo rumo ao entendimento de que nos 

momentos de aprendizagem o educando se vê capaz de ser um agente transformador 

das realidades sociais, as experiências práticas reforçarão o legado de compromisso 

pessoal e profissional de valorizar a vida em primeiro plano e a necessidade de colocar 

seu saber de Bacharel em Direito à serviço da sociedade. Assim, realiza-se na prática 

a formação de profissionais adequados ao contexto social. 

Com a aproximação do processo de ensino aos princípios da equidade, o 

compromisso social é projetado não só por ações pontuais, mas a cada ciclo de 

aprendizagem. Há o compromisso em contextualizar o conhecimento acerca do objeto 

de estudo, ao qual se debruça temporariamente, para que o aluno compreenda a sua 

importância no desenvolvimento de um olhar cada vez mais holístico sobre o homem e 

sobre a realidade como um todo. 

Desde muito cedo, o graduando em direito se depara com a realidade social e 

a este serão apresentadas ferramentas de construção de uma sociedade mais justa, 

onde se necessita não só exercer a aplicabilidade dos conhecimentos, mas outros 

aspectos como a escuta, ação compartilhada com a população e a coparticipação em 

ações de transformação das realidades. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná busca assegurar e promover o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, 

possuindo estruturas adaptadas e adequadas para acessibilidade, como forma de 

assegurar a total e irrestrita inclusão social. 
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A vocação do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná é atuar nas áreas que 

conduzam à melhoria da qualidade de vida. Quando da decisão para a criação do Curso 

de Graduação em Direito partiu de análises regionais e mercadológicas, e da premissa 

de desenvolvimento e bem-estar social, através da formação de profissionais capazes 

e comprometidos com exercício da cidadania e da solidariedade, instigados a refletirem 

sobre os problemas da região Amazônica, do Brasil e do mundo. 
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 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

4.1 Politicas institucionais no âmbito do curso 

 
O papel da educação superior na formação do sujeito contempla alguns fatores 

significativos para qualificar esse nível de ensino, entre eles estabelecer as ligações 

efetivas entre o procedimento histórico/político da comunidade para uma análise e 

contextualização das instituições de educação superior (IES).  

As políticas institucionais do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná estão 

desenhadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e servem para balizar 

toda a construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Em especial para o Curso de 

Graduação em Direito, as políticas institucionais para a pesquisa e a extensão refletem 

a garantia do cumprimento da missão institucional e das diretrizes curriculares 

nacionais para esse curso.  

Assim, o Projeto Pedagógico foi desenhado para garantir o princípio educativo 

que norteia o desenvolvimento da proposta curricular do curso à luz da missão 

institucional; da prática da interdisciplinaridade como princípio articulador entre os 

conteúdos das diversas áreas de estudo em torno de questões centrais da formação 

jurídica; da pesquisa e da extensão como princípio cognitivo e instrumentalizador do 

trabalho docente de acordo com as diretrizes curriculares, da implementação e 

desenvolvimento das metodologias ativas da aprendizagem significativa. 

Para tanto, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito foi 

pensado sob a égide das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão com o 

intuito de propiciar a prática da interdisciplinaridade, pelas metodologias ativas - entre 

elas a de problematização e a de projetos, proporcionando aos educandos os 

elementos chaves para a formação de um profissional eficiente tecnicamente, 

consciente das relações sociais e de seus deveres éticos tendo como princípio a 

responsabilidade social. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, cuja missão é a busca de 

inovação dos processos educacionais e sociais, as atividades de pesquisa são 

definidas como fator de retroalimentação das atividades de ensino e de extensão. A 

pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos educacionais 
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melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do corpo discente e 

gerando benefícios para a comunidade regional.  

A Instituição possui um Programa de Iniciação Científica (PIC) que conta com 

incentivo concedido sob a forma de bolsa e o estímulo ao bolsista voluntário.  

Institucionalmente, as pesquisas estão direcionadas ao fortalecimento de 

causas relevantes, que decorrem das atividades acadêmicas desenvolvidas no 

percurso do curso, atreladas, sobretudo, à inserção do aluno na comunidade. Isso 

propiciará o desenvolvimento de atividades articuladas ao ensino, a pesquisa e à 

extensão, procurando evidenciar as suas interfaces, permitindo delinear linhas de 

pesquisas, atreladas aos objetivos do curso, fazendo uso de orientação metodológica 

e estatística, planejamento da captação, análise, organização e armazenamento dos 

dados coletados e geração de informação que irão enriquecer as publicações e 

informes acadêmicos.  

No que se refere à pesquisa, nos termos do PDI, o UniSL tem em sua estrutura 

a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação responsável pela institucionalização de 

política estratégica no desenvolvimento dos pesquisadores, suas atuações e de 

fomento à pesquisa. 

No âmbito do desenho curricular do Curso de Graduação em Direito a pesquisa 

se desenvolve na relação método, teoria e prática no âmbito do componente curricular 

Projeto Integrador, que vai permeando todo o processo formativo, se materializando no 

Trabalho Integrador (TI), parte integrante do Projeto Integrador, que se constitui produto 

desenvolvido e apresentado pelo discente, de acordo com as normas da ABNT, e com 

incentivo à publicação acadêmica e participação em eventos. 

Como política corrente de iniciação científica, o Curso de Graduação em Direito 

tem três docentes participando do Projeto de pesquisa, 02 formados na área de 

Ciências Sociais Aplicadas e  01 em  Ciências humanas Este grupo seleciona 

anualmente 10 alunos interessados na participação em iniciação científica, a partir de 

edital mediado pela Diretoria de Pesquisa e Extensão. Objetiva-se com o grupo 

fomentar a pesquisa nas áreas específicas em que dialoga.  

A extensão é considerada como processo educativo, cultural e científico que se 

destina a desenvolver as relações da IES com a comunidade. Nesse sentido, a 
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extensão vivenciada tratará da responsabilidade social da ciência e do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná; da aproximação dos saberes científicos e não 

científicos, da aproximação da sociedade com os avanços científicos conquistados pela 

pesquisa; da responsabilidade com a preservação dos valores culturais da comunidade. 

No âmbito da extensão, o curso atua tendo como suporte o Departamento de 

Extensão, Cultura e Esporte do UniSL, definido no PDI, e objetiva em suas ações a 

humanização do profissional egresso, estimular o diálogo entre os conhecimentos 

debatidos no desenho curricular e estabelecer comunicação com os órgãos públicos e 

privados e agências não governamentais. A extensão, compreendida como diálogo da 

IES com a sociedade circundante tem foco na formação integral do profissional formado 

na instituição. 

O curso de Direito realiza uma ação de inserção na comunidade do Município 

de Ji-Paraná, denominado “Atendimento Jurídico Gratuito”, que objetiva promover 

orientações jurídicas, análise de demandas e ajuizamento de ações para a população 

carente, com atendimento em Associações de Bairros, Escolas, Igrejas e outros, 

aproximando o educando da realidade e estimulando a empatia social, aplicabilidade 

reflexiva das questões teorizadas no âmbito formativo, reconhecer as práticas 

profissionais no contexto especificado, dentre outras competências que a práxis 

evidenciar no processo formativo do educando. 

As ações didático-pedagógicas do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, pautam-se no tripé ensino, pesquisa e extensão 

buscando a formação completa dos educandos na sua formação para o mercado de 

trabalho, sua capacidade de aprender continuamente a partir da pesquisa e do método 

científico e a relação entre formação e a vida político-cultural pelas ações de extensão. 

A dimensão do ensino, alicerçada no Plano de Desenvolvimento Institucional e 

em consonância com as políticas de ensino nacional, fundamentam o projeto 

pedagógico do curso, de forma que o perfil do egresso responda ao contexto regional 

e nacional, ciente da vocação do profissional do Direito. 

Procurando cumprir as metas e diretrizes estabelecidas no PDI do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, assim como a constante busca pela inserção do 

curso nas atividades de diálogo com a sociedade e formação integrada dos discentes 
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nos eixos pesquisa, extensão e ensino, com ênfase na formação profissional, 

compreende-se que as políticas institucionais para o ensino, pesquisa e extensão estão 

implantadas ou em processo de desenvolvimento de forma excelente no âmbito Curso 

de Graduação em Direito. 

 

4.2 Objetivos do curso 

 

Uma das principais características da sociedade que se delineia neste novo 

milênio é a pluralidade de opiniões e complexidade de relações  sociais planetárias e, 

por conseguinte, se clama por uma educação que insira as novas gerações, de forma 

plena, nesta saudável pluralidade, condição necessária e indispensável para o 

fortalecimento de um Estado Democrático de Direito Igualitário, onde se afastem os 

perigos de “autoritarismo”, “ingerências” e “abusos de poder” que privam os cidadãos 

de uma verdadeira participação social. 

Para tanto, este profissional deverá estar apto a responder com rapidez e 

criatividade às exigências técnicas e interpessoais demandadas no mundo hodierno, o 

que só será possível com uma profícua formação teórica e prática que o subsidie em 

atividades/setores de atuação profissional e deve estar engajado nas lutas da 

sociedade por um mundo mais equilibrado, pautado pela redução das desigualdades 

sociais e regionais. Assim, se faz necessário que a matriz curricular permita ao aluno 

uma visão sistêmica e reflexiva sobre a sociedade que seu curso se encontra inserido 

e é por meio de componente curricular integrador do ensino, pesquisa e extensão, o 

Projeto Integrador, que este perfil é desenhado por todo percurso de formação do aluno. 

Desta forma, os objetivos do curso se relacionam com a matriz curricular que 

desenha o perfil profissional do egresso, como um profissional capacitado para exercer 

plenamente suas responsabilidades funcionais de Bacharel em Direito. Aponta para um 

profissional capacitado para exercer com maestria as atividades jurídicas que lhe forem 

propostas, através da junção das competências apontadas no currículo e as habilidades 

elencadas nas matrizes de referência. 
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Com a finalidade de atender à crescente e complexa demanda do mercado de 

trabalho nas diferentes áreas e esferas de atuação que a carreira jurídica oferta, o curso 

se propõe a formar profissionais que estejam habilitados para atuarem na promoção da 

justiça social, mas que também sejam capazes de diagnosticar os problemas sociais e 

propor soluções para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, agindo de forma 

ética, equânime, política e humana. 

Um curso de formação jurídica só atinge sua finalidade na medida em que 

contribui para a transformação da sociedade, propiciando maior justiça social, sem 

distinção de qualquer natureza, cujos objetivos são os seguintes: 

 

4.2.1 Objetivo geral 

 

 Desenvolver a percepção crítica do aluno e formar profissionais com conhecimentos, 

competências, habilidades e atitudes necessárias para que possam se integrar e 

viabilizar soluções para o desenvolvimento social e humanitário brasileiro, fundado nos 

princípios de justiça, igualdade, liberdade e de solidariedade humana. 

 

4.2.2 Objetivos específicos  

 

 Formar, profissionais com autuação generalista e visão crítica do Direito pátrio, 

interagindo com equipes multiprofissionais e interdisciplinares, com vistas às 

soluções dos conflitos individuais e coletivos da sociedade moderna, em especial da 

área dos direitos individuais, difusos e coletivos;  

 Formar, profissional capacitado para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e promover maior integração entre o ambiente Universitário e a 

comunidade, a fim de proporcionar a esta última os benefícios das atividades 

acadêmicas desenvolvidas no ambiente acadêmico; 

 Suprir, demandas reprimidas específicas do mercado de trabalho na região Norte do 

País, especialmente no estado de Rondônia e de toda a região de sua influência, em 

áreas de atuação da categoria profissional; 
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 Proporcionar, na formação do profissional do Direito, atividades que estimulem o 

preparo do cidadão, capacitando-o a ser um verdadeiro agente de transformação 

social; 

 Promover, interação efetiva entre a teoria e a prática profissional no desenvolvimento 

curricular; 

 Proporcionar, maior contato com experiências profissionais no decorrer do curso, 

buscando oportunidades nos estágios extracurriculares e nas atividades de 

prestação de serviços de assistência judiciária, supervisionados por docentes. 

No Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, estabeleceu-se a articulação com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), por meio da inserção regional, dos princípios filosóficos 

e metodológicos e das políticas efetivamente implantadas e consolidadas, bem como 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), principalmente no que se refere 

ao cumprimento da missão desta Instituição e na concretização dos objetivos e metas 

institucionais. 

No PPI do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, tem-se clara a 

preocupação em formar profissionais competentes, críticos, possuidores de valores 

éticos e políticos, comprometidos com a reconstrução da sociedade, a partir da oferta 

de uma educação ancorada nos quatro pilares da educação, o que aliás se articula com 

o PDI, que estabelece como missão institucional da IES a formação do ser ético e moral. 

Assim, demonstra-se claramente na concepção deste PPC do Curso de 

Graduação em Direito, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

referido curso e com a legislação educacional pertinente, os objetivos do curso estão 

amplamente previstos, sendo considerado o perfil profissional do egresso, a estrutura 

curricular, o contexto educacional e as características peculiares da Amazônia e da 

região norte do país; visando novas práticas emergentes e inovadoras no campo do 

conhecimento relacionados ao Curso de Graduação em Direito. Assim, por meio da 

aplicação da ciência jurídica, as competências dos egressos são voltadas para o 

desenvolvimento sustentável. 
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4.3 Perfil profissional do egresso 

 

O Curso de Graduação em Direito cumpre o estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional no que tange ao desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades, talentos e atitudes dos educandos, que se relacionam essencialmente com 

as competências e habilidades descritas na Resolução CNE/CES n º  5, de 17 de 

dezembro de 2018, e está em consonância com Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

ao estabelecer perfil do egresso do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas, e com o Plano de Desenvolvimento Institucional, concebendo 

uma relação entre as intenções gerenciais e pedagógicas do Centro Universitário São 

Lucas, com o previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. 

Espera-se que o egresso do curso esteja preparado para o exercício pleno da 

sua profissão, inclusive na consciência e relação de classe profissional, da vida 

acadêmica e político-cultural, a partir de uma noção de cidadania, à ética e ao 

desenvolvimento regional e nacional.  Por isso, a concepção das competências 

propostas demonstram ao educando que a carreira jurídica moderna requer dedicação, 

equilíbrio e habilidade para exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio 

das funções jurídicas, para lidar e mediar conflitos, pois todas as partes envolvidas em 

uma lide buscam em um menor espaço de tempo o melhor meio de resolução de seu 

problema, isso independe em qual cargo ou grau de jurisdição está ocupando o 

profissional do direito. A competência atitudinal desenvolvida no aluno do Direito está 

alicerçada pela missão do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,, no que tange ao 

comprometimento da instituição com o projeto nacional de desenvolvimento e do bem-

estar social. 

Em síntese, o egresso do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, deverá ser capaz de atuar com uma consistente 

formação nas diferentes áreas jurídicas de conhecimentos afins e correspondentes, 

dotado de capacidade de compreender questões técnicas, científicas e sociais, 

econômicas e financeiras, apto a adaptar-se às transformações globais e regionais. 

Sendo assim, através de práticas inovadoras, haverá um planejamento para a 

ampliação dos conhecimentos, em função de novas demandas apresentadas pelo 

mundo do trabalho. 
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É uma preocupação diuturna do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, com 

a formação de profissionais com alto grau de precisão técnica, sem olvidar, todavia, as 

competências crítico-reflexivas, voltadas para o desenvolvimento multidisciplinar, como 

forma de estabelecer uma intercomunicação entre profissionais das mais diversas 

áreas, bem como formar não apenas o profissional, mas a pessoa humana, que assume 

uma responsabilidade social em um projeto social emancipatório. 

O perfil do formado no Curso Graduação em Direito do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, consiste num profissional generalista, com o desenvolvendo durante 

o processo de formação de competências e habilidades e atitudes para atuar nas mais 

diversas áreas de atuação das carreiras jurídicas, destacando-se, contudo, nas 

questões pertinentes ao direito que se cinze das questões sociais locais, tais como 

direito ambiental, agrário, direitos humanos, povos e comunidades tradicionais 

(indígenas, ribeirinhos e quilombolas). O Bacharel em Direito é um profissional com 

atuação baseada em princípios ético-humanísticos, detentor de visão holística do ser 

humano em âmbito individual, difuso ou coletivo, crítico, reflexivo, com formação 

técnico-jurídica e prática adequada à compreensão dos fenômenos jurídicos e das 

transformações sociais em constantes mutações, com capacidade de equacionar 

problemas e buscar soluções harmônicas, mediadoras e pacificadoras na resolução de 

conflitos, e com uma formação crítica, com visão interdisciplinar e contextualizada, 

voltada para a defesa da vida, da igualdade, da liberdade e, sobretudo, da justiça 

equânime, cuja finalidade última é o exercício pleno da cidadania e da democracia 

republicana. 

Para atender ao perfil delineado para o formando em Direito, este projeto 

desenvolve e aprimora as seguintes habilidades indispensáveis ao exercício da 

profissão jurídica: 

 interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, 

observando a experiência estrangeira e 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-jurídicas;  
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 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;  

 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; X - 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. 

Deste modo, o perfil profissional do egresso do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná, está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, sendo 

expressas as competências a serem desenvolvidas pelo discente e articuladas as 

necessidades e peculiaridades locais e regionais área ambiental, sustentabilidade, 

agrário e direito das comunidades e povos tradicionais (ribeirinhos, índios e 

quilombolas). 
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4.4 Estrutura curricular 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná,  está implementado de acordo com os princípios 

emanados da Lei, n° 10.861 de 2004 e da Resolução CNE/CES n º 5, de 17 de 

dezembro de 2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito. 

O curso está organizado conforme matriz curricular, que se decompõe em 

matriz de referência, que orienta as competências e habilidades necessárias para 

formar o profissional que se pretende. Sua matriz curricular foi concebida também para 

atender às peculiaridades regionais tendo como foco o atendimento as demandas da 

região Amazônica.  

A formação do Bacharel em Direito está organizada em 10 períodos semestrais, 

com currículo na modalidade presencial e carga horária total de 3.700 horas, 

integralizados por meio de DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, Trabalho Efetivo Discente 

- TED, Projetos Integradores (PI), Disciplina Optativa, Atividades Complementares e 

Prática Jurídica. 

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná, é desenvolvida em sistema seriado semestral, sendo 

integralizado com no mínimo de 10 semestres e no máximo de 16 semestres, 

contempla os conteúdos de formação fundamental, formação profissional e formação 

prática, permitindo sua efetiva conclusão e integralização curricular em regime seriado 

semestral, respeitado o mínimo de cem dias letivos semestrais e demais disposições 

contidas na legislação de regência, contemplando de maneira excelente e sistêmica os 

aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, transversalidade, 

relação teórico - pratica, acessibilidade pedagógica e atitudinal.  

O desenvolvimento da matriz ocorre por meio de diferentes componentes 

curriculares:  

  Disciplinas – 50 

o 2.500h de aulas Teóricas/Projetos Integradores 

o 180h de aulas Práticas 
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o 740h de Trabalho Efetivo Discente - TED; 

o 80h Trabalho de Conclusão; 

o 200h Atividades Complementares; 

As disciplinas são constituídas de componentes teóricos, práticos e por 

Trabalho Efetivo Discente - TED, segundo o que a Resolução CNE/CES nº 03 de 02 de 

julho de 2007, que preconiza o trabalho acadêmico efetivo. 

As aulas têm duração de 45 min. e a política da instituição preconiza a oferta 

de 2 aulas consecutivas, somando-se 90 min, o que constitui a hora-aula do UniSL, e, 

acontecem ao longo do semestre, que possuem 20 semanas, configurando carga 

horária de 30h e seus múltiplos de 60h, 90h, etc. Cada disciplina possui carga horária 

pré-definida de TED, essas atividades são essencialmente problematizadoras – 

Desafios estruturados, que aproximam a formação da realidade profissional em uma 

proposta inovadora. 

A articulação teórico-prática ocorre por meio de diferentes componentes 

curriculares disciplinares, e pelos micro e macro desafios propostos pela metodologia 

problematizadora que se materializam nos TED’s de todas as disciplinas, pelo 

componente Projeto Integrador, pelas Práticas Jurídicas e pelo Estágio Supervisionado.     

O Projeto Integrador (PI) é um componente curricular essencial ao modelo do 

UniSL. Seu principal objetivo é a realização da integração dos conteúdos do período 

letivo correspondente, como também a articulação de ensino, pesquisa e extensão. Por 

meio dos Projetos Integradores, oferecidos em todos os semestres do curso, é 

promovida a interdisciplinaridade, a transversalidade e a articulação teórico-prática. Ele 

é pensado como elemento agregador, com a intenção de dar significado ao 

conhecimento e, dessa forma, aproximar os projetos pedagógicos ao mundo do 

trabalho, pensando na formação do indivíduo profissional com visão ampla e 

diversificada da carreira jurídica. 

As Atividades Complementares são lócus de flexibilização curricular, 

mediante a adoção de estratégias acadêmicas e de atividades didáticas, que 

despertem no estudante a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de 

modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso.  São 

compreendidas como componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e 
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cultural, cujo foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a promover, em articulação com 

as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, permitindo 

a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades 

vinculadas ao mundo do trabalho e à prática social. 

As ações de extensão são oferecidas na forma de ciclo de Palestras, jornadas 

jurídicas e cientificas, seminários, dentre outros cursos. Elas promovem a 

interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, ao resgatarem experiências do 

educando, podendo abrigar atividades de pesquisa e de extensão. Elas atendem às 

temáticas atuais como étnicos-raciais, afro-brasileira e indígena, acessibilidade, 

violência, diversidade humana e educação ambiental, no curso, em cada semestre, 

ocorre atividades que são complementares a formação do discente de Direito. 

A Prática Jurídica como componente curricular obrigatório ocorre no Núcleo de 

Prática Jurídica – NPJ, sob supervisão de professores de práticas, no desenvolvimento 

de atividades que conduzam à vivência das competências profissionais requeridas.  

 

4.4.2 Coerência dos objetivos do curso com a estrutura curricular 

 

O currículo do Curso de Graduação em Direito está coerente com os objetivos 

do curso e com o compromisso do UniSL com a região onde está inserido, orienta para 

a formação de profissionais integrados com a realidade local e a qualificação voltada 

para o aproveitamento das potencialidades socioeconômicas e culturais, de modo a 

tornar os profissionais instrumentos do desenvolvimento regional.  

A visão crítica, empreendedora, inovadora e humanística da realidade social, 

trabalhada ao longo de todo o curso, insere no aluno, por meio da conjugação da teoria 

à prática, uma perspectiva pluralista da prática das disciplinas e das atividades 

acadêmicas previstas para o curso. 
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4.4.3 Flexibilidade 

 

As diretrizes pedagógicas adotadas para o Curso de Graduação em Direito 

conduzem à flexibilização dos componentes curriculares, ou seja, o projeto pedagógico 

busca contemplar as inovações que possibilitem essa flexibilidade, como o incentivo a 

prática da extensão e pesquisa. O currículo do curso está de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, que permite essa 

flexibilidade. 

Outra forma de flexibilização são a oferta das Atividades Complementares, as 

quais se apresentam como integrantes de espaço curricular propício ao 

desenvolvimento e atendimento das individualidades do educando. 

Por fim, a flexibilidade curricular também está garantida no curso nos Eixos de 

Formação Geral, Eixo de Formação Técnico-Jurídica,  e Eixo de Formação Prático-

Profissional, cujo objetivo é fornecer aos alunos o contato com temas emergentes da 

área, resolução de problemas socioculturais, econômicos e políticos da atualidade, 

permitindo maior flexibilidade e atualização dos conteúdos. 

Por fim, as disciplinas Eletivas propõem-se a oportunizar a flexibilização 

curricular. 

 

4.4.4 Interdisciplinaridade e transversalidade 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,   entende ser de fundamental 

importância a 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 saber e consequentemente 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 
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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 educação superior. 

Assim, este Projeto Pedagógico de Curso propõe as seguintes ações para 

efetivação da interdisciplinaridade: 

 Organização de espaços de discussão docente para estabelecer o inter-

relacionamento entre as diversas disciplinas que compõem o currículo deste curso e 

discutir a elaboração dos seus planos de ensino e aprendizagem; 

 Implantação do programa de Eixos de Integração Temática para fixação de 

conteúdos e atividades integradoras e de auto estudo; 

 Integração teoria e prática por meio de programas como: iniciação científica, 

monitoria, projeto integrador, prática jurídica e atividades complementares.  

Também, destaca-se a intradisciplinaridade como o processo de 

desdobramento do conhecimento a ser adquirido, dando ênfase aos campos de saber 

necessários à formação do indivíduo.  

Dentro desse 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, 

ressignificando-os. Portanto, a intradisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transversalidade estão presentes nas ações didático-pedagógicas do Centro 

Universitário São Lucas integrando-as de maneira harmônica em todo o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

4.4.5 Articulação da teoria com a prática 
 

No Curso de Graduação em 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 
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a construção do conhecimento no contexto social do educando e dos desafios 

presentes.  

As metodologias ativas contribuem com esta articulação, ao estimular no curso 

a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como 

instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando também a cultura da 

pesquisa, da discussão, do debate, do levantamento de situações-problema para 

análise crítica. 

A adequação e atualização dos planos de ensino ocorrerá sempre que 

necessário e  levará 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 Graduação em Direito é 

realizada com base nas ementas do projeto pedagógico do curso, de modo que os 

conteúdos dos períodos que abrangem completamente os temas constantes nas suas 

respectivas ementas, para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Destarte, os conteúdos curriculares do Curso de Graduação em Direito do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,    visam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, considerando a atualização da área jurídica, a adequação das 

cargas horárias, bibliografia, a acessibilidade metodológica e a abordagem de 

conteúdos pertinentes. Em relação a esses conteúdos, tem-se o ensino de: políticas de 

educação ambiental, direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena, direito ambiental e agrário. Tais conteúdos 

diferenciam o Curso de Graduação em Direito, dentro da área jurídica e proporcionam 

ao aluno um conhecimento recente e inovador. 

O curso proposto é inovador porque através do projeto integrador trabalha as 

habilidades e competências, por meio de matriz de referência, que permite ao estudante 

áreas livres para o seu desenvolvimento acadêmico, com vivências profissionais, 

interprofissionais que possibilitam uma nova visão no Direito, bem como a participação 

em programas extensionistas (iniciação científica, monitorias, estágios extracurriculares, 

etc.). 

A composição do currículo permitirá ao estudante atingir as competências que 

deve adquirir e que se referem ao que deve ele saber (esfera cognitiva), ao que deve 
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saber fazer (esfera psicomotora) e como ele se relacionar (esfera afetiva). Nesse 

sentido o professor tem um papel fundamental como mediador da aprendizagem. 

 

 

4.5 Conteúdos Curriculares 

 
O currículo do Curso de Graduação em Direito foi concebido para propiciar uma 

formação dos alunos para atuarem com responsabilidade social e compromisso com a 

defesa da cidadania e da dignidade humana, sendo, fundamentalmente, resultado da 

reflexão sobre a missão, concepções e objetivos do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná. 

 Também foram consideradas as características especiais do profissional que se 

pretende formar e é por isso que o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,   

preconiza como política de ensino a construção de uma matriz de referência (matriz por 

competência) orientadora dos conteúdos curriculares. 

Cabe enfatizar que o desenho desta proposta inovadora intra e interdisciplinar e 

transversal propicia uma conjugação de saberes, o aperfeiçoamento e a atualização 

técnico-científica, primando por uma formação na área humanística e de conhecimento 

técnico, com espírito científico, empreendedor e consciente da ética profissional.  

O currículo do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná,    está coerente com os objetivos do curso e com o compromisso da 

mantenedora com a região onde está inserida, orienta para a formação de profissionais 

integrados com a realidade local e a qualificação despertada para o aproveitamento 

das potencialidades socioeconômicas e culturais, de modo a tornar os profissionais 

instrumentos do desenvolvimento regional. A visão crítica, empreendedora e 

humanística da realidade social, trabalhada ao longo de todo o curso, insere no aluno, 

por meio da conjugação da teoria à prática, uma perspectiva pluralista da prática das 

disciplinas e das atividades acadêmicas previstas para o curso. 
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Os conteúdos curriculares do curso estão distribuídos nos Eixos de Formação 

Geral, Eixo de Formação Técnico-Jurídica, Eixo de Formação Prático-Profissional, e 

ainda o Trabalho de Conclusão.  

O Decreto nº 5626 de 2006, trata da inserção da disciplina de LIBRAS, 

preconizando que: 

Art. 3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, 

o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia 

e o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de 

professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. 

§ 2o A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 

publicação deste Decreto. 

Assim, a disciplina de LIBRAS, no âmbito do Curso de Graduação em Direito 

se apresenta na Matriz Curricular como componente curricular Eletivo, com a carga 

horária de 40h. 

O Curso de Graduação em Direito, conforme as políticas institucionais, trata da 

temática das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena na disciplina de Diretos Humanos, Povos e Comunidade 

Tradicionais, Diversidade Humana. O UniSL também organiza um evento anual, “A 

Semana da Diversidade”, dentro da política de extensão, abordando de maneira 

generalizada os temas apontados pela Resolução CNE/CP n° 01 de 17 de junho de 

2004, bem como as questões de gênero tão presentes na atualidade. 

 Entendendo a importância da educação em direitos humanos, o curso de Direito 

contempla a Educação em Direitos Humanos, Povos e Comunidade Tradicionais nos 

Projetos Integradores. Também está presente nas atividades acadêmicas de extensão 

e pesquisa, além de percorrer de forma transversal nas atividades complementares 

onde essa temática esteja envolvida. 
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 Quando enfoca os direitos humanos o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,    

também trabalha a acessibilidade pedagógica e atitudinal nos projetos pedagógicos 

dos seus cursos em todas as políticas institucionais previstas no PDI. Para o Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná,    a acessibilidade física é um dos componentes 

basilares dos direitos humanos, porém necessita ser trabalhada levando em conta o 

respeito às diferenças e aos ritmos de aprendizagem.  

Além disso, o curso oferta as disciplinas de Direito Ambiental e Agrário e 

Projetos Integradores que também trabalham essas temáticas.  

A matriz curricular dá visibilidade ao percurso que o aluno deve fazer para 

integralização curricular, indicando, para cada período as disciplinas e atividades 

complementares sugeridas, assim como as respectivas cargas horárias teóricas e 

práticas.  

A saber: 

 

 

 

Tabela 7: Quadro resumo do curso de Direito 

Atividades Complementares: 200 h Período Letivo em Semanas: 18 
Eletiva: 40 h Carga Horária Total:   3.700 h 

Regime Letivo: Seriado Semestral - 10 Semestres Turno de Funcionamento:  
Vespertino e Noturno 

Prazo Mínimo para Integralização Curricular:  
10 semestres 

Nº de Vagas Anuais Oferecidas: 247 
Vespertino = 80 vagas 
Noturno = 167 vagas 

          O Curso de Direito foi autorizado pela Resolução nº. 
35, de 31 de outubro de 1991.  

        Reconhecimento através da Portaria MEC n. º 107 
de 02 de fevereiro de 1996, publicada em D.O.U. 
05/02/1996.  

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria 
MEC n° 251, de 16/06/2006, D.O.U. 19/06/2006. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria 
MEC n° 623, de 25/11/2013, D.O.U. 26/11/2013. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria 
MEC n° 56, de 03/02/2017, D.O.U. 06/02/2017. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria 
MEC n° 266, de 03/04/2017, D.O.U. 04/04/2017. 

Prazo Máximo para Integralização 
Curricular: 16 semestres 
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Ato regulatório: Aditamento de aumento de vagas: 
Portaria MEC nº 410,de 02/09/2019, D.O.U. 03/09/2019. 

Coordenador (a): Prof. Especialista Rosicler Carminato 
Guedes de Paiva 

Coordenador (a) Adjunto(a): Prof. Especialista Paulo Rodrigues da 
Rosa 

Fonte: Coordenação do curso de Direito. 

 

Tabela 8: Matriz curricular 

1° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 54  26 80 

  

80 
História do Direito e das Instituições 

Jurídicas 

54  26 80 

  

80 
Direitos Humanos, Povos e Comunidades 

Tradicionais 

26  54 80 

  

80 
Introdução ao Estudo do Direito 

54  26 80 

  

80 
Projeto Integrador - Hermenêutica Jurídica 60     60   60 

Subtotal 248   132 380   380 

 

2° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 
Direito Constitucional - Teoria Geral da 

Constituição e Garantias Fundamentais 54   26 80   80 
Direito Civil  - Parte Geral  

54   26 80   80 
Diversidade Humana 

54   26 80   80 
Direito Penal  - Parte Geral 

26   54 80   80 
Projeto Integrador - Linguagem, Redação e 

Terminologia Jurídica  
60     60   60 

Subtotal 

248   132 380   380 
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3° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 
Direito Penal - Crimes Contra a Ordem 54  26 80  80 
Direito Civil  - Obrigações e 

Responsabilidade Civil 
54  26 80  80 

Direito Constitucional - Organização do 
Estado e dos Poderes 

54  26 80  80 
Empreendedorismo e Responsabilidade 

Socioambiental 
54  26 80  80 

Projeto Integrador - Remédios 
Constitucionais 

60   60  60 
Subtotal 

276  104 380  380 
 

4° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 

Direito Penal - Parte Especial 
54  26 80  80 

Direito Civil  - Contratos 54  26 80  80 

Direito Internacional 54  26 80  80 

Teoria Geral do Processo – TGP 54  26 80  80 

Projeto Integrador - Legislação Penal  
Extravagante e LEP  60     

Subtotal 216 60 104 320  320 

 

5° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 
Direito Processual Civil  - Processo de 

Conhecimento 54 
 26 80  80 

Direito Civil  - Coisas 54  26 80  80 

Direito Administrativo - Princípios, Fontes e 
Organização do Estado 54  26 80  80 
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Direito Financeiro e Econômico 54  26 80  80 

Projeto Integrador - Formas Consensuais de 
Resolução de Conflitos e Relações de Consumo 60   60  60 

Subtotal 276  104 380  380 

 

6° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 

Direito Processual Civil  - Procedimento 
Ordinário e Tutelas Provisórias 54 

 26 80  80 

Psicologia Jurídica 27  13 40  40 

Direito Administrativo  - Licitações, Contratos 

e Processo Administrativo 27  13 40  40 

Direito Processual Penal - Aplicação da Lei 

Processual no Tempo e no Espaço e Provas 54  26 80  80 

Direito Civil – Família 54  26 80  80 

Projeto Integrador - Direitos Empresarial, 

Societário e Títulos de Crédito 60   60  60 

Subtotal 

276   104 380   380 

 

7° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 

Direito Processual Civil - Processos nos 
Tribunais, Recursos e Ações Originárias  54 

 26 80  80 

Direito do Trabalho - Direito Individual e 

Coletivo 54  26 80  80 

Direito Processual Penal - Procedimento 

Comum e Recursos 54  26 80  80 

Direito Civil  - Sucessões e Procedimentos 

Sucessórios 54  26 80  80 
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Projeto Integrador - Serviço de Assistência 

Jurídica 60   60  60 

Subtotal 276  104 380  380 

 

 

8° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 
Direito Processual Civil  - Processo de 

Execução e Procedimentos Especiais 54 
0 26 80  80 

Prática Jurídica Penal 
 60  60  60 

Prática Jurídica Cível 
 60  60  60 

Direito Processual do Trabalho - Processo 

em Geral e Recursos 
54  26 80  80 

Projeto Integrador - Ética Profissional e 

Estatuto da OAB 
60   60  60 

Subtotal 168 120 52 340  340 

 

9° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 

Direito Tributário e Processo Tributário 54 

 26 80  80 

Prática Jurídica  Trabalhista  60  60  60 

Eletiva 27  13 40  40 

Trabalho de Conclusão - Projeto de Pesquisa 40   40  40 

Projeto Integrador - Direitos Emergentes e 

Tecnologias 60   60  60 

Subtotal 181 60 39 280  280 
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10° PERÍODO 

Atividades de ensino- Aprendizagem 

Carga horária 

Disciplinas 
Estágio 

 

Total 
Teórica 

 
Prática TED Subtotal 

 

Direito Ambiental e Agrário 54 

 26 80  80 

Direito Previdenciário  27  13 40  40 

Trabalho de Conclusão - Monografia Jurídica e 

Artigo Científico 40   40  40 

Projeto Integrador -  Exercício das Carreiras 

Jurídicas 60   60  60 

Subtotal 181 0 39 220  220 

Fonte: Coordenação do curso de Direito. 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Resumo da carga horária 
                

Carga 
Horária  

Disciplinas 
Teóricas 

Carga Horária de TED  
Carga Horária Prática 

Jurídica e TCC 
Atividades 

Complementares 

Carga 
Horária Total 

do curso 

2.500 740 260 200 3.700 
Fonte: Coordenação do curso de Direito. 

 

 

4.6 Matriz de referência 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem entendido que a Matriz 

Curricular direciona o currículo de uma instituição de ensino, levando em conta as 

concepções de ensino e aprendizagem, apresentando competências e habilidades, 

conteúdos, metodologias e processos de avaliação. Concebe a Matriz de Referência 
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como orientadora do processo avaliativo da Matriz Curricular com base nas DCNs 

(Resolução. CNE/CES nº 5/2018).  

A Matriz de Referência também leva em conta as concepções de ensino e 

aprendizagem da área, mas é composta pelo conjunto de habilidades e competências 

definidas em unidades denominadas descritores. Embora tenham finalidades 

diferentes, é impensável tratar da Matriz de Referência sem considerar a Matriz 

Curricular que lhe dá suporte. 

O termo matriz refere-se a uma maneira de apresentar relações entre duas ou 

mais variáveis de naturezas distintas, um cruzamento. E esse “cruzamento” dos 

conteúdos com as competências (operações mentais) envolvidas, em seus diferentes 

níveis de complexidade, gera as associações desejadas e em cada uma delas, a 

indicação das habilidades a serem desenvolvidas e consequentemente avaliadas. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, a Matriz de Referência alimenta 

sistemicamente o planejamento docente. O formulário de planejamento já apresenta o 

docente às “Unidades de Ensino”, sua (s) habilidade (s) e finalmente às respectivas 

unidades de aprendizagens denominadas descritores. 

Assim, a Matriz de Referência apresenta de modo explícito, o que se quer 

verificar em termos de avanços da aprendizagem dos estudantes. Portanto, essa matriz 

aponta para habilidades a serem desenvolvidas, evocam os conteúdos que estão 

informados com uma função mental, via descritores, e alimenta a avaliação processual 

e somativa ao longo do semestre, como também a Avaliação Integrada no final do 

semestre. 

Portanto, o processo de aprendizagem no  Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná está planificado: Matriz Curricular – Matriz de Referência – Planejamento do 

Percurso Aprendizagem – Avaliação Integrada. As bibliografias básicas e 

complementares das disciplinas serão renovadas durante o processo periódico de 

atualização dos planos de ensino, conforme projeto pedagógico do curso e a política 

de atualização do acervo bibliográfico. 

 

4.7 Ementário – bibliografia básica e complementar 
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Tabela 10: Ementário e Bibliografia do curso de Direito 

1º PERÍODO 

Ementa 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado:  

 

Objeto e Método da Ciência Política. Relações com as outras ciências. O 

fenômeno do poder e suas manifestações. Os partidos políticos. Liderança 

política. Opinião Pública e Grupo de Pressão. O fenômeno político globalizado. 

Introdução à Teoria do Estado. Povo Homogêneo. Território Delimitado. Poder 

Político. Evolução Histórica do Estado. Formas de Estado e Formas de Governo. 

Poderes do Estado. Democracia. Personalidade Jurídica do Estado. O Estado 

Contemporâneo. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

SOARES, Ricardo Maurício Freire. Elementos de Teoria Geral do Direito.  4.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. 543 p. ISBN 978-85-472-1373-2.  

 

MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado.  33.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 423 

p. ISBN 978-85-472-1401-2 

 

CUNHA, Paulo Ferreira da. Teoria geral do Estado e ciência política. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-5360-1912. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

AMARAL JÚNIOR, Alberto. Teoria do Estado: sentidos contemporâneos. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0224-7. Minha Biblioteca 

 

RAMOS, Flamarion Caldeira (Coord.). Manual de filosofia política: para os 

cursos de teoria do estado & ciência política, filosofia e ciências sociais. 3.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0087-8. Minha Biblioteca  

 

SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Jurisdição constitucional política. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

BITTAR, Eduardo C. Teoria do estado: filosofia política e teoria da democracia. 

5.ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN: 978-85-970-0793-0. Minha Biblioteca 
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FILOMENO, Brito, J. G. Teoria geral do Estado e da Constituição. 10.ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7164-9. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direitos Humanos, Povos e Comunidades Tradicionais:  

 

Análise da evolução histórica dos direitos humanos. Indivisibilidade dos 

direitos humanos. Direitos inderrogáveis. Percepção dos direitos humanos 

e da cidadania na construção das lutas sociais e na constituição de novos 

sujeitos de direito. Educação para os direitos humanos e a cidadania. Base 

legal dos Direitos indígenas. Os Direitos indígenas na Constituição 

Brasileira de 1988. O Índio e o Estado brasileiro Evolução do Direito. O 

Índio e a Nação Brasileira. Os povos amazônicos e o Meio Ambiente. Os 

povos Amazônicos e a Cobiça Nacional e Internacional. Biopirataria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. 9.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2019. ISBN 9788553610198.   Minha Biblioteca 

 

LAFER, Celso. Direitos humanos: um percurso no direito no século 

XXI. São Paulo: Atlas, 2015. 248 p. (v.1). ISBN 978-85-970-0218-8.   

 

GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 5.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. ISBN 978-85-472-2097-6. Minha Biblioteca 

 Bibliografia Complementar: 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos 

fundamentais. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha Biblioteca 

 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 11.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0029-8. Minha Biblioteca 

 

CUNHA, Manuela Carneiro da; BARBOSA, Samuel Rodrigues (Org.). 

Direitos dos povos indígenas em disputa.  São Paulo: Unesp, 2018. 

367 p. ISBN 978-85-393-0715-9.  
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CUNHA, Manuela Carneiro de; CESARINO, Pedro de Niemeyer (org.). 

Políticas culturais e povos indígenas. São Paulo: Unesp, 2014. ISBN: 

978-85-7983-587-2.  

 

VITORELLI, Edilson. Estatuto do índio: lei 6.001/1973. Salvador: 

Juspodivm, 2018. ISBN 978-85-442-1264-6.  

Ementa 

História do Direito e das Instituições Jurídicas: 

 

Desenvolvimento social do Direito ao longo da História. Instituições jurídicas não-

ocidentais. O Direito Romano. Formação do Direito Ocidental. O Direito Medieval. 

Desenvolvimento e evolução do Direito Ocidental da modernidade aos nossos 

dias. Aspectos relevantes da História do Direito luso-brasileiro. Evolução histórica 

dos direitos fundamentais. História das Constituições Brasileiras. História do 

Direito Ambiental. 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

MACIEL, José Fabio Rodrigues; AGUIAR, Renan (Coord.). História do direito: 

coleção direito vivo. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 336 p. ISBN 978-85-472-

2067-9.  

 

PALMA, Rodrigo Freitas. História do direito. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

520 p. ISBN 9788547222154.  

 

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 7.ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01517-1. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

BITTAR, B., E. C. História do direito brasileiro. 4.ed. São Paulo: Atlas, 

2017. ISBN 978-85-97-01358-0. Minha Biblioteca 

 

ALVES, Moreira, J. C. Direito Romano. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. ISBN 978-85-309-7731-3. Minha Biblioteca 

 

MICHAELS, Lothar. Direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Minha Biblioteca 
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DE CICCO, Cláudio. História do direito e do pensamento jurídico. 8.ed 

São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN: 978-85-472-2057-0. Minha Biblioteca 

 

ANTUNES, Bessa, P. D. Direito ambiental. 19.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ISBN: 978-85-970-1230-9. Minha Biblioteca 

Ementa 

Introdução ao Estudo do Direito: 

 

Conceito e Definição do Direito. Relação do Direito com outras áreas do 

conhecimento. Evolução do Direito. Ciência e Filosofia do Direito. Direito e Moral. 

Teoria do Direito. Fontes do Direito. Ordenamento Jurídico. Normas Jurídicas. 

Técnica Legislativa. A divisão do Direito Positivo. Direito Subjetivo. Técnica 

Jurídica. 

 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

  

SOARES, Ricardo Maurício Freire. Elementos de Teoria Geral do Direito. 4.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. 543 p. ISBN 978-85-472-1373-2.  

 

BITTAR Eduardo C. B. Introdução ao estudo do direito:  humanismo, 

democracia e justiça. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa Introdução ao estudo do direito: teoria geral 

do direito. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. ISBN: 978-85-309-679-0. Minha 

Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, 

decisão, dominação. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01404-4. 

Minha Biblioteca 

 

SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Teoria do direito. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. Minha Biblioteca 

 

NADER, Paulo. Filosofia do direito. 25.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 

978-85-309-7831-0. Minha Biblioteca  
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VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao estudo do direito: primeiras linhas. 

5.ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN: 978-85-97-00789-3. Minha Biblioteca 

 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 978-85-309-7975-1. Minha Biblioteca 

Ementa 

Projeto Integrador – Hermenêutica Jurídica: 

 

Conceito e objeto da Hermenêutica jurídica. Evolução histórica do pensamento 

hermenêutico. Teoria da interpretação. Elementos e métodos de interpretação. 

Lógica da aplicação da norma jurídica e teoria do argumento jurídico. Processos 

de integração do direito. A doutrina da interpretação como núcleo essencial da 

Teoria da Constituição e do Direito Constitucional. A Constituição como norma 

fundamental e parâmetro de validade do ordenamento jurídico 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

  

VALVERDE, Alda da Graça Marques; FETZNER, Néli Luiza Cavalieri; TAVARES 

JUNIOR, Carlos. Linguagem e argumentação. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. ISBN 978-85-309-8162-4. Minha Biblioteca 

 

FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Argumentação jurídica. 2. ed. -Barueri, SP: 

Manole, 2016. ISBN 978-85-204-5126-7 1. Minha Biblioteca 

 

SOARES, Freire, R. M. Hermenêutica e interpretação jurídica. 3.ed.São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

TRUBILHANO, Fabio; HENRIQUES, Antonio. Linguagem jurídica e 

argumentação: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-

01282-8. Minha Biblioteca 

 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisprudência no novo CPC. São 

Paulo: Saraiva, Educação, 2016. Minha Biblioteca 
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FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, norma, interpretação e hermenêutica 

jurídica. 9.ed. São Paulo: Manole, 2015. ISBN: 978-85-204-4626-3. Minha 

Biblioteca 

 

COELHO, Inocêncio Mártires. Da hermenêutica filosófica à hermenêutica 

jurídica: fragmentos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN: 978-85-02-61625-

7. Minha Biblioteca 

 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. ISBN: 978-85-309-7698-9.Minha Biblioteca 

2º PERÍODO 

Ementa 

Direito Civil - Parte Geral: 

 

Conceito de direito e suas fontes. A vigência da Lei. O Processo de codificação, 

descodificação e recodificação do direito civil brasileiro. A constitucionalização 

do Direito Civil. O Código civil de 1916 e o Código civil de 2002 em perspectiva.  

Das pessoas físicas. Personalidade e capacidade. Das pessoas jurídicas de 

direito público e privado: conceito; finalidade; e sede. A teoria da 

desconsideração da pessoa jurídica e sua disciplina do direito civil brasileiro. Os 

Direitos da Personalidade. Domicílio. Dos bens: móveis; imóveis; fungíveis; e 

infungíveis; divisíveis e indivisíveis; singulares e coletivos; principal e acessório. 

Do bem da família: voluntário; e legal. Do fato jurídico: lato e estrito senso. Dos 

efeitos dos atos jurídicos: erro; dolo; coação; simulação; e fraude contra 

credores. Das modalidades dos atos jurídicos: condição; termo; e encargo. Das 

nulidades e anulabilidades. Dos atos ilícitos. Da prescrição, e da decadência: 

conceito; requisitos; pressupostos; interrupção e suspensão dos prazos. O direito 

privado sob a ótica dos direitos fundamentais. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 413 p. 

(v.1). ISBN 978-85-472-2271-0. 9.   

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 

civil: parte geral. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2018.   
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TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

ISBN: 978-85-309-3828-4. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: parte geral. 16.ed. São Paulo: 

Saraiva; 2018. (v.1) ISBN: 978-85-47229047. Minha Biblioteca 

 

DOWER, Nelson, Instituições de direito público e privado. 15.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. ISBN 978-85-472-1501-9. Minha Biblioteca 

 

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 7.ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01517-1. Minha Biblioteca 

 

MICHAELS, Lothar, Direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha 

Biblioteca 

 

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. ISBN 978-85-309-7052-9. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito constitucional – Teoria Geral da Constituição e Garantias 

Fundamentais: 

 

A Teoria da Constituição para a compreensão de seu papel nos Estados e nas 

diversas sociedades. A supremacia constitucional: Poderes Constituintes e 

Poder de Reforma. Conceito e Classificação das Constituições. Panorama da 

formação e evolução constitucional do Brasil. Princípios e Normas 

Constitucionais: interpretação, aplicação e eficácia das normas constitucionais. 

Os Direitos e Garantias fundamentais na Constituição Brasileira. A organização 

do Estado Brasileiro. A intervenção Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional.  12.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 1576 p. ISBN 978-85-472-1481-4. 

 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 1216 p. ISBN 978-85-472-2783-8.  
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Bibliografia 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 6.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ISBN: 978-85-97-01129-6.  Minha Biblioteca 

 

MOTTA, Sylvio. Direito constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões. 

27.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7875-4. Minha Biblioteca 

 

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 10.ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01579-9. Minha Biblioteca 

 

PADILHA, Rodrigo, Direito constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

ISBN 978-85-309-8128-0. Minha Biblioteca 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. ISBN 978-85-472-2109-6. Minha Biblioteca 

Ementa 

Diversidade Humana: 

 

Contato interétnico, diversidade cultural, cultura e sociedade, colonialismo, 

decolonialidade e história do Brasil. História, Cultura e Questões Étnicas 

afro-brasileira e indígena. Desigualdade social e heranças coloniais. 

Políticas étnico-raciais e políticas públicas. Direitos Humanos e o Brasil 

Contemporâneo e na Globalização das culturas híbridas. Filosofias 

ecológicas, meio ambiente e educação ambiental. Crescimento, 

Desenvolvimento e Sustentabilidade. 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

MARCONI, Maria de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. 

Antropologia: uma introdução. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 



78 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

COSTA, Silvia Generali da. Comportamento organizacional cultura e 

casos brasileiros. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral.  8.ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

 

ANDRADE, Rafael Ademir Oliveira de. Guia de Estudos: Diversidade 

Humana. Porto Velho, São Lucas, 2017. Disponível em 

https://docplayer.com.br/64152544-Guia-de-estudos-diversidade-

humana-rafael-ademir-oliveira-de-andrade-gestao-de-recursos-

humanos.html 

ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto 

Alegre: ArtMed, 2009. 

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

FLAMARION, Caldeira Ramos. Manual de filosofia política: para os 

cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências sociais. 

3.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

QUIJANO, ANIBAL. Colonialidade do saber, eurocentrismo e América 

Latina. A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais, 

Buenos Aires: Clacso Livros, 2005. Disponível em https://www.clacso.org/ 

Ementa 

Projeto Integrador – Linguagem, Redação e Terminologia Jurídica: 

 

Estudo da comunicação jurídica, observando a estrutura da língua e as relações 

de construção da linguagem jurídica e técnica, discutindo questões como a 

textualidade, a tipologia, as funções da linguagem e os modos de organização 

do discurso jurídico. A arte de argumentar e persuadir, bem como o estudo de 

seus elementos constitutivos. A simplificação da linguagem jurídica, o juridiquês 

(brocardos e expressões jurídicas latinas de utilização frequente na prática 

forense). Observância da semiótica jurídica, exploração da oratória nas situações 

do discurso jurídico. 

 

 Bibliografia Básica: 
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Bibliografia 

 

VALVERDE, Alda da Graça Marques; FETZNER, Néli Luiza Cavalieri; TAVARES 

JUNIOR, Carlos. Linguagem e argumentação. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. ISBN 978-85-309-8162-4. Minha Biblioteca 

 

TRUBILHANO, Fabio; HENRIQUES, Antonio. Linguagem jurídica e 

argumentação: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-

01282-8 Minha Biblioteca 

 

DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de Português Jurídico. 13.ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-970-1711-3. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

MAMEDE, Gladston, Mamede, E.C. Manual de Redação de Contratos Sociais. 

Estatutos e Acordos de Sócios, 4. ed. 2017. ISBN: 978-85-970-1156-2. Minha 

Biblioteca 

 

BEZERRA, Rodrigo. Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos. 

8. ed. 2017. ISBN: 978-85-309-9596-8. Minha Biblioteca 

 

TRUBILHANO, Fabio. Linguagem jurídica e argumentação: teoria e prática. 

5.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01282-8. Minha Biblioteca 

 

VALVERDE, Alda da Graça Marques. Lições de linguagem jurídica: da 

interpretação à produção do texto. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Minha 

Biblioteca 

 

PETRI, Constantino, M. J. Manual de linguagem jurídica. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Penal – Parte Geral: 

 

Introdução e Teoria da Lei Penal. Aplicação da Lei Penal no tempo, no espaço e 

em relação às pessoas. Teoria geral do crime. Iter criminis. Concurso de 

pessoas. Teoria geral da pena. Concurso de crimes: concurso forma, concurso 
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material e continuidade delitiva. Das medidas de segurança. Efeitos da 

condenação: genéricos e específicos. Reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral arts. 1° a 

120. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. (v.1) 1032 p. ISBN 978-85-472-2471-4.  

 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 21.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 647 p. (v.1). ISBN 978-85-472-1449-4.  

 

SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Direito 

penal. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-970-1703-8. Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado: parte 

especial. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0092-2. Minha 

Biblioteca 

 

PACELLI, Eugênio, Manual de direito penal: parte geral. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

2016. ISBN 978-85-97-00671-1. Minha Biblioteca 

 

CAPEZ, Fernando, Código penal comentado. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Minha Biblioteca 

 

JUNQUEIRA, Gustavo, Manual de direito penal: parte geral. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte especial. 

2.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. (v.2) ISBN 978-85-536-0064-9. Minha 

Biblioteca 

3º PERÍODO  

Ementa 

Direito Civil - Obrigações e Responsabilidade Civil: 

 

Direito das Obrigações, sua evolução histórica, conceito, fontes e classificação, 

analisando os efeitos e meios de extinção das obrigações, pagamento, mora do 
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devedor e mora do credor, cláusula penal, arras, pagamento indevido, 

pagamento por sub-rogação, imputação em pagamento, dação em pagamento, 

novação. Responsabilidade Civil: caracterização, pressupostos, modalidades e 

excludentes. Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. 

Responsabilidade por fato próprio, fato de terceiro, fato de coisa ou animal. 

Direitos especiais de responsabilidade civil. Efeitos cíveis da sentença penal. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das 

obrigações. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 440 p. (v.2). SBN 978-85-472-

2246-6.  

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 

12.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 568 p. (v.4). ISBN 978-85-472-2246-8.  

 

MIRAGEM, Bruno. Direito civil: direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 

2017.  Minha Biblioteca 

 
 

Bibliografia Complementar: 

 

NEGRAO, Theotonio. Código Civil e legislação civil em vigor. 35. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: Direito das obrigações e responsabilidade civil. 

13.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7818-1. Minha Biblioteca 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das 

obrigações. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v.2 ISBN 978-85-309-7758-

0. Minha Biblioteca 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Novo Código de Processo Civil anotado. 21. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.  ISBN: 978-85-309-7873-0. Minha Biblioteca 

 

LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: parte geral. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2016. (v.1). Minha Biblioteca 

Ementa Direito constitucional – Organização do Estado e dos Poderes:  
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A Constituição Brasileira. Federação. Direitos Políticos. Administração Pública. 

Partidos Políticos. Da Segurança Pública. Sistema Tributário Nacional. Da 

Ordem Econômica e Financeira. Das Disposições Gerais e Transitórias. Crítica 

e Reforma da Constituição. Democracia. Valores e fatores condicionantes. O 

Regime Ditatorial. O Presidencialismo. O Parlamentarismo.  Partidos Políticos. A 

elaboração das Leis. As Forças Armadas. Estado de Sítio. Da Segurança 

Pública. Da Defesa do Estado, da Sociedade Civil e das Instituições 

Democráticas. Da Ordem Econômica e Social. Do Sistema Federativo. Do 

Sistema Tributário Nacional. Do Sistema Financeiro. O Estado liberal e o Estado 

social. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional.  12.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 1576 p. ISBN 978-85-472-1481-4.  

 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 1216 p. ISBN 978-85-472-2783-8.   

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ISBN: 978-85-97-01129-6. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

ABREU, Edgar, Sistema financeiro nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

ISBN 978-85-309-7464-0. Minha Biblioteca  

 

TOFFOLI, José Antonio Dias. 30 anos da constituição brasileira: democracia, 

direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-

85-309-8238-6. Minha Biblioteca 

 

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 11.ed. São Paulo: 

Saraiva 2018. ISBN 978-85-5317-2726. Minha Biblioteca 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 

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

Saraiva, 2018. ISBN 978-85-536-0104-2. Minha Biblioteca 



83 

 

 

PIRES, Antônio Fernando.  Manual de Direito Constitucional. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7058-1. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Penal – Crimes Contra a Ordem: 

 

Crimes contra ordem:  crimes contra a administração pública; crimes contra a 

família; crimes de perigo comum; crimes contra a saúde pública; crimes contra a 

fé pública; crimes contra a dignidade sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial. 7. ed. São Paulo: Método, 2017. 

v. 3 ISBN 9788530973377.  

 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios: PERROTTA, Maria Gabriela Venturoti. 

Legislação penal especial: crimes do ECA, crimes contra o consumidor, crimes 

contra as relações de consumo, crimes contra a ordem tributária, crimes 

ambientais, crimes do Estatuto do Idoso, crimes falimentares, crime organizado. 

4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Minha Biblioteca  

 

JUNQUEIRA, Gustavo. Manual de direito penal. 4.ed São Paulo: Saraiva, 2018. 

ISBN: 978-85-4722-9641. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

ESTEFAM, André. Direito penal: parte especial (arts. 235 a 359-H). 5. ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018. v. 3 ISBN 9788547230166.   Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de direito penal: parte especial (arts. 

184 a 359-H). São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de direito penal. 12.ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0160-8. Minha Biblioteca  
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BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: crimes contra o 

patrimônio até́ crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 

mortos. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro.4.ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01678-9. Minha Biblioteca 

 

Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental:  

Responsabilidade social e ambiental. Sustentabilidade empresarial. 

Desenvolvimento e crescimento sustentável. Educação ambiental. 

Conceitos de empreendedorismo e empreendedor. Empreendedorismo 

no Brasil e no mundo: a nova realidade dos negócios. Características, 

tipos e habilidades do empreendedor. O processo empreendedor e o ciclo 

de vida das organizações. Reconhecimento de oportunidades: dos 

negócios tradicionais aos de base tecnológica. O processo de inovação. 

As incubadoras de empresa e o apoio ao desenvolvimento de novos 

produtos. Alternativas para captação de recursos para novos 

empreendimentos. Intraempreendedorismo. 

 

Bibliografia Básica: 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º a prática na prática. 3. 

Rio de Janeiro Atlas, 2017. 

BORGES JR, C. V. Empreendedorismo sustentável. Saraiva Educação 

SA. BORGES, Cândido. Empreendedorismo Sustentável - 1ª Edição. 

2017. 

DORNELAS, J. Empreendedorismo na Prática: Mitos Verdades do 

Empreendedor de Sucesso. Elsevier Brasil. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. Bookman 

Editora, 2009. 
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AVENI, A. Empreendedorismo Contemporâneo: teorias e tipologias. 

Editora Atlas AS: 2000. 

MATIAS, Marlene. Planejamento, organização e sustentabilidade em 

eventos culturais, sociais e esportivos. Barueri, SP: Manole, 2011. 

ROSA, Henrique, A., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, organizadores, 

V. Meio Ambiente e Sustentabilidade.  

PHILIPPI Jr., Arlindo. Sampaio, Carlos Alberto Cioce. Fernandes, Valdir. 

Gestão de natureza pública e sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 

2012. 

Ementa 

Projeto Integrador – Remédios Constitucionais: 

 

Garantias e Remédios constitucionais. As garantias constitucionais. Teoria geral. 

Habeas corpus. Mandado de segurança. Mandado de Segurança coletivo. 

Mandado de injunção e coletivo. Habeas data. Ação popular. Direito de petição. 

Direito de certidão. Ação civil pública. 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2017. ISBN: 978-85-97-01129-6. Minha Biblioteca 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. ISBN 978-85-309-8011-5. Minha Biblioteca 

 

VASCONCELOS, Clever. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

PIRES, Antônio Fernando.  Manual de Direito Constitucional. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7058-1.Minha Biblioteca 

 

GALANTE, Marcelo. Prática constitucional. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. ISBN 978-85-309-7677-4.Minha Biblioteca 
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PADILHA, Rodrigo Corrêa. Manual de prática constitucional. 7.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. ISBN 978-85-309-7584-5. Minha Biblioteca  

 

ISHIDA, Válter Kenji. Prática jurídica de habeas corpus. São Paulo: Atlas, 

2015. ISBN 978-85-224-9625-9 Minha Biblioteca 

 

FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria pública, direitos fundamentais e ação 

civil pública: a tutela coletiva dos direitos fundamentais (liberais, sociais e 

ecológicos) dos indivíduos e grupos sociais. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 978-

85-02-22840-5. Minha Biblioteca 

4º PERÍODO 

Ementa 

Direito Penal – Teoria das Penas: 

 

Parte Especial do Código Penal — Dos crimes contra a pessoa: crimes contra a 

vida; lesões corporais; Periclitação da vida e da saúde; crimes contra a honra; 

crimes contra a liberdade individual; crimes contra o patrimônio. Crimes contra o 

sentimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

GONÇALVES, Victor Eduardo. Direito Penal Esquematizado: parte especial. 

8.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0092-2. Minha Biblioteca 

 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martin Claret, 2017.   

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 

(Arts.121 a 154-B) crime contra a pessoa. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 584 

p. (v.2). ISBN 978-85-472-2763-0.  

Bibliografia Complementar: 

 

ESTEFAM, André. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 234-B) 5. ed. – São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018. v.2. Minha Biblioteca 
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CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código penal comentado. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Minha Biblioteca 

 

DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. Minha Biblioteca 

 

PACELLI, Eugênio, Manual de direito penal: parte geral. 4.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. ISBN 978-85-97-01460-0. Minha Biblioteca 

 

ANDREUCCI, Antonio, R. Manual de direito penal. 12.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-536-0160-8. Minha Biblioteca 

Ementa 

Teoria Geral do Processo - TGP:  

 

Conceito e especificidades do Direito Processual, como os Principais ramos do 

Direito Processual, Processo e Constituição: princípios constitucionais do 

processo, Poder Judiciário e funções essenciais à justiça. Aborda ainda os 

institutos fundamentais do Direito Processual: jurisdição e competência, ação e 

defesa, processo e procedimento. Partes e procuradores. Órgãos judiciários e 

auxiliares da justiça. Tendências contemporâneas em Direito Processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Teoria geral do processo. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. ISBN 9788547228088.  

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil 

contemporâneo: teoria geral do processo. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. 975 p. (v.1). ISBN 978-85-472-2216.  

 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 21.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. ISBN: 978-85-3097764-1. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

TESHEINER, Rosa, Teoria geral do processo. 3.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0125-7. Minha Biblioteca 
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DELLORE, Luis, Teoria geral do processo contemporâneo. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01564-5.  Minha Biblioteca 

 

RODRIGUES, Wanderlei, Teoria geral do processo. 5.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. ISBN 978-85-97-01585-0. Minha Biblioteca 

 

DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de direito processual civil. 21.ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01523-2. Minha Biblioteca 

 

MANCUSO, Camargo, R. D Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. ISBN 978-85-309-8077-1. Minha Biblioteca 

Ementa 

Projeto Integrador – Leis Penais Extravagantes e LEP: 

 

Legislação penal especial, leis penais, abuso de autoridade, crimes ambientais, 

crimes hediondos, crime organizado, crimes de trânsito, estatuto do 

Desarmamento, interceptação telefônica, Juizados Especiais Criminais, Lei de 

lavagem de dinheiro, lei de drogas, crimes previsto no Estatuto da Criança e 

Adolescente , Crimes Digitais e  Lei Maria da Penha. 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. 3.ed. São Paulo: 

Método, 2017. ISBN ISBN 978-85-309-7418-3. Minha Biblioteca 

 

PAULSEN, Leandro. Crimes Federais. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2018.  

 

AZEVEDO, David Teixeira de. Código Penal interpretado. 8.ed. Barueri, SP: 

Manole, 2018. ISBN 978-85-2045-5098. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

ANDREUCCI, Antonio, R. Manual de direito penal. 12.ed. São Paulo : Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-536-0160-8. Minha Biblioteca 
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CAMPOS, Pedro Franco de et al. Direito penal aplicado: parte geral e parte 

especial do Código Penal. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha Biblioteca 

  

PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal: parte geral. 4.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. ISBN 978-85-97-01460-0. Minha Biblioteca 

 

ESTEFAM, Andre. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 234-B) 4.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. (v.2). Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado: parte 

especial. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0092-2. 

Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Internacional:  

 

Direito Internacional Público. Fundamentos. Fontes e Evolução histórica. 

Tratados. Costumes. Atos Unilaterais. Codificações. Pessoas Jurídicas de Direito 

Público Externo. Teoria Geral dos Estados. Organizações Internacionais. 

Organizações Internacionais Especializadas. A Pessoa Física na Ordem 

Internacional. Estrangeiros. Relações Internacionais. As Normas Jurídicas 

Divergentes e o Fato Interjurisdicional. Noções gerais do Direito Internacional 

Privado, fontes e finalidades, esboço Histórico, Objeto da disciplina – conflito de 

leis, condição jurídica do estrangeiro, direito adquirido. Denominação, 

taxionomia, autonomia: classificação das normas, autonomia no DIPR. Estudo 

das circunstâncias de conexão: nacionalidade, conflito de nacionalidade, 

domicílio, autonomia de vontade, (religião, lugar da constituição das obrigações, 

lugar da execução do contrato) Aplicação do direito estrangeiro e seus limites. O 

sistema Brasileiro de DIPR, o Direito Penal Internacional e o Direito Processual 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. 

Manual de direito internacional público. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

ISBN: 9788547218683.  

 

TEIXEIRA, Carla Noura. Direito internacional: público, privado e dos direitos 

humanos. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 304 p. ISBN 978-85-02-10776-2.  
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Bibliografia 

 

MAZZUOLI, Oliveira, V. D. Curso de Direito Internacional Público. 11.ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-1941-6. Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional público. 7.ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. ISBN: 978-85-472-29344. Minha Biblioteca 

 

REZECK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 17.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-531-7289-4. Minha Biblioteca 

 

BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 5.ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. ISBN 978-85-970-0696-4. Minha Biblioteca 

 

CAMPOS, Diego Araujo. Direito internacional: público, privado e comercial. 

4.ed.  São Paulo: Saraiva, 2016. ISBN: 978-85-02-02354-3. Minha Biblioteca 

 

Ementa 

Direito Civil - Contratos: 

 

Teoria Geral dos Contratos: Noção geral; Princípios fundamentais; Interpretação; 

Formação dos contratos; Classificação; Estipulação em favor de terceiro; 

Promessa de fato de terceiro; Vícios redibitórios; Evicção; Contratos aleatórios; 

Contrato preliminar; Contrato com pessoa a declarar; Extinção do contrato. 

Contratos em espécie. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO Rodolfo. Novo curso de direito 

civil: contratos em espécie. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. (v.4). Minha 

Biblioteca. 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos 

unilaterais. 15.ed. São Paulo: Saraiva. 2018. (v.3). ISBN: 9788547222451.  

 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 17.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 

978-85-309-7851-8. Minha Biblioteca. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

ISBN 978-85-97-01474-7 Minha Biblioteca. 

 

NADER, Paulo. Curso de direito civil: contratos. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. (v.3). ISBN 978-85-309-6848-9. Minha Biblioteca. 

 

LOBO, Paulo. Direito civil: contratos. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha 

Biblioteca. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em 

espécie. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 v. 3. ISBN 978-85-309-7820-4 

Minha Biblioteca. 

 

MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 18. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. ISBN 978-85-309-8060-3 Minha Biblioteca. 

5º PERÍODO 

Ementa 

Direito Financeiro e Econômico: 

 

Do Sistema Financeiro Nacional. Das Finanças Públicas. Normas Gerais. Da 

Ordem Econômica e Financeira. Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. 

O Capital Estrangeiro. Empresa Pública. Abuso do Poder Econômico. Poder de 

Fiscalização. Despesa Pública. Financiamento do Setor Público. Dos 

Orçamentos. Da execução orçamentária. Empréstimo Público. Dívida Pública. 

Os Tribunais de Contas. Teoria das Necessidades.  Atividades financeiras e 

necessidades coletivas públicas. O intervencionismo estatal. Receita Pública. 

Crédito Público. Empréstimos compulsórios. Dívida pública. Moeda e Inflação. 

Autoridades monetárias e instituições financeiras. Direito e economia. Conceito 

e teorias do Direito Econômico. Ordem econômica e Constituição Econômica. As 

fontes do Direito Econômico. Os princípios e as regras de Direito Econômico. As 
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relações jurídicas no âmbito do Direito Econômico. Os sujeitos de Direito 

Econômico. Direito Econômico Internacional. Direito da integração. União 

Européia. Mercosul e Nafta. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

GRAU, Eros Roberto. Ordem econômica na constituição de 1988. 19.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2018.  

 

PISCITELLI, Thatiane. Direito financeiro. 6.ed. Rio de janeiro: Forense, 2018. 

ISBN: 978-85-309-7740-5.  Minha Biblioteca 

BENSOUSSAN, Fabio, Gouvêa, Marcus de Freitas, Manual de Direito 

econômico. 4.ed. Salvador: Juspodvim 2018. ISBN: 977-85-442-2237-9.  

Bibliografia Complementar: 

 

RAMOS FLHO, Carlos Alberto de Moraes. Direito financeiro. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. ISBN 978-85-536-0134-9. Minha Biblioteca 

 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 27.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

ISBN 978-85-97-01573-7. Minha Biblioteca 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Finanças públicas. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ISBN 978-85-97-01296-5. Minha Biblioteca 

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do direito nacional ao direito 

supranacional. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-970-0425-0. Minha 

Biblioteca 

 

MASSO, Fabiano Del. Direito econômico esquematizado. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7180-9. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Processual Civil – Processo de Conhecimento: 

 

Princípios Gerais do Novo Código de Processo Civil. Normas Fundamentais e 

Aplicação das Normas Processuais. Jurisdição e Ação.  Limites da Jurisdição 

Nacional e da Cooperação Internacional. Competência Interna. Partes e  

Procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Juiz e  Auxiliares da 
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Justiça. Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. Forma,  

Tempo e Lugar dos Atos Processuais. Comunicação dos Atos Processuais. 

Nulidades. Distribuição e  Registro. Valor da Causa. Audiência de Tentativa de 

Conciliação e Mediação. Tutela Provisória de Urgência e de Evidência.  

Formação, Suspensão e Extinção do Processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 21.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 978-85-309-7873-0. Minha Biblioteca 

 

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo 

civil comentado. 16.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 2976 p. ISBN 

978-85-203-6759-9.  

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil 

contemporâneo: teoria geral do processo. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 975 

p. (v.1). ISBN 978-85-472-2216.  

Bibliografia Complementar: 

 

ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudino. Prática de recursos no processo civil. 

4.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01335-1.  Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0059-5. Minha Biblioteca 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59.ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. (v.1). ISBN: 978-85-309-7775-7. Minha Biblioteca 

 

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 4.ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0096-0. Minha Biblioteca 

 

DONIZETTI, Elpídio.  Curso didático de direito processual civil. 14.ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01523-2. Minha Biblioteca 

Ementa 
Projeto Integrador -  Formas Consensuais de Resolução de Conflitos e 

Relações de Consumo: 
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Conceitos e princípios da negociação e da mediação. Aspectos sociais, políticos 

e econômicos da negociação e da mediação. Relações interpessoais e inter-

organizacionais. Negociação como atividade cotidiana. Táticas e estratégias de 

negociação. Habilidades de relacionamento e tecnologia da negociação. 

Mediação, jurisdição e jurisconstrução. Mediação, conciliação e transação. Papel 

e ética do mediador. Origem, finalidade e campo de incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. Relação de consumo, elementos e conceitos legais. A 

proteção da incolumidade físicopsíquica e econômica do Consumidor. Proteção 

pré-contratual e contratual práticas comerciais abusivas e cláusulas contratuais 

abusivas. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços civil, 

administrativa e penal. A Defesa do Consumidor em Juízo. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de arbitragem e 

mediação: conciliação e negociação. 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. ISBN 978-85-536-0153-0. Minha Biblioteca 

 

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas 

restaurativas. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. ISBN 

978-85-309-8182-2. Minha Biblioteca 

BOLZAN DE ALMEIDA, Fabrício. Direito do consumidor esquematizado. 6. 

ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0129-5. Minha 

Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método: 2018. ISBN 978-85-309-7733-7. Minha Biblioteca 

 

BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar interdisciplinar. São Paulo: 

Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9936-6. Minha Biblioteca 

 

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual: aspectos 

estratégicos e polêmicos. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 
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NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-53600-793. Minha Biblioteca 

 

TARTUCE, Flávio, Manual de direito do consumidor: direito material e 

processual. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Civil - Coisas: 

 

Do Direito das Coisas. Posse. Direitos Reais: Propriedade, Superfície. Servidões. 

Usufruto. Uso. Habitação. Direito do Promitente Comprador do Imóvel. Do 

Penhor. Da Hipoteca. Da anticrese. 

 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais. 26.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018. (v.4). ISBN 978-85-309-7855-6. Minha Biblioteca 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: Direito das Coisas. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. ( v.4). ISBN 978-85-309-7822-8. Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito das Coisas. 13. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2018. (v.5). ISBN: 9788547222970.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

LOBO, Paulo. Direito civil: coisas. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha 

Biblioteca 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

ISBN 978-85-309-7282-0. Minha Biblioteca 

 

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: direito das coisas. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. (v.4). ISBN: 978-85-309-6869-4. Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil 2: esquematizado®: contratos em 

espécie, direito das coisas. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Minha 

Biblioteca 
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CASSETTARI, Christiano. Elementos de direito civil. 6.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. IISBN: 978-85-536-0002-4. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Administrativo - Princípios, Fontes e Organização do Estado: 

 

Origem do direito administrativo, princípios, fontes e a organização do Estado. 

Conceitos de ato administrativo, a prestação de serviços públicos direta e 

indiretamente pelo Estado e os agentes públicos. Teoria geral do ato 

administrativo. Licitações. Contratos administrativos. Responsabilidade 

extracontratual do Estado. Controle da Administração pública. 

 

Bibliografia 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32 ed. 

São Paulo: Atlas, 2018. ISBN: 978-85-97-01589-8. Minha Biblioteca 

 

MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 1191 p. ISBN 978-85-472-2766-1.  

 

GOMES, Sebastião Edílson. Manual de direito administrativo. 4.ed. Curitiba: 

J. H. Mizuno, 2018.  ISBN 9788577893683.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

BARCHET, Gustavo. Direito administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2016. ISBN: 978-85-309-6810-6. Minha Biblioteca 

 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0157-8. Minha Biblioteca  

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 31.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7956-0. Minha Biblioteca 

 

NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ISBN 978-85-970-1109-8. Minha Biblioteca 
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ROSSI, Licínia. Manual de direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0127-1. Minha Biblioteca 

6º PERÍODO 

Ementa 

Direito Administrativo –  Licitações, Contratos e Processo Administrativo: 

 

Agentes Públicos. Teoria geral do ato administrativo. Licitações. Contratos 

administrativos. Responsabilidade extra-contratual do Estado. Controle da 

Administração pública. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos: 

teoria e prática. 7.ed. São Paulo: Método, 2018.  

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 31.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7956-0 Minha Biblioteca. 

 

MAZZA, Alexandre; NICHOLAS, Paulo. Administrativo #naprática. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 

 

FRANÇA, Phillip Gil. Controle da administração pública: combate à corrupção, 

discricionariedade administrativa e regulação econômica. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Minha Biblioteca. 

 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. ISBN: 978-85-536-0157-8. Minha Biblioteca. 

 

ARAS, José. Direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Forense; São Paulo: 

Método, 2018. ISBN 978-85-309-7804-4. Minha Biblioteca. 

 

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 12. ed.  São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0072-4 Minha Biblioteca. 
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DIAS, Licínia Rossi Correia. Manual de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0127-1. Minha Biblioteca. 

Ementa 

Direito Processual Civil – Procedimento Ordinário e Tutelas Provisórias: 

 

Procedimento Comum. Petição Inicial. Improcedência Liminar do Pedido. 

Audiência de Conciliação ou de Mediação.  Contestação. Reconvenção. Revelia. 

Providências Preliminares e do Saneamento. Julgamento Conforme o Estado do 

Processo. Audiência de Instrução e Julgamento. Provas. Sentença e Coisa 

Julgada. Cumprimento de Sentença. Procedimento dos Juizados Especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil 

contemporâneo: teoria geral do processo. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 975 

p. (v.1). ISBN 978-85-472-2216.  

 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo 

civil: cognição jurisdicional: processo comum de conhecimento e tutela 

provisória. 16.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 912 p. (v.2). ISBN 978-

85-203-6742-1.   

 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0059-5. Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

DALLA, Humberto. Direito processual civil contemporâneo. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. (v.4). Minha Biblioteca 

 

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. (v.1). ISBN: 978-85-309-7775-7.  Minha Biblioteca 

 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21.ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01523-2. Minha Biblioteca 
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MONTENEGRO FILHO, Misael. Direito processual civil. 13.ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-970-1646-8. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Processual Penal – Aplicação da Lei Processual no Tempo e no 

Espaço e Provas: 

 

Organização jurídica penal. Preparação ao exercício da ação penal, jurisdição 

criminal, ação penal, norma processual penal, a lei processual no tempo e no 

espaço, as ações penais condenatórias, constitutivas e declaratórias. Condições 

da ação penal, a ação penal pública e privada, queixa, denúncia, o Ministério 

Público na ação penal, eficácia civil da sentença penal, jurisdição e competência, 

das Justiças Especiais, Justiça Federal, Foro, Juiz, Declaração de incompetência 

e conflito de competência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

ISBN 978-85-97-01454-9. Minha Biblioteca  

 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

ISBN 9788547222826.  

 

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 26.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

ISBN: 978-85-97-01521-8. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

LUNARDI, Fabricio Castagna. Curso de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Minha Biblioteca 

 

GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Direito processual penal esquematizado. 

7.ed. Sao Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0074-8. Minha Biblioteca 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-47230-104. Minha Biblioteca 
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LOPES JR, Auri. Direito processual penal. 15.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-47230180. Minha Biblioteca 

 

AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. ISBN 978-85-309-7514-2. Minha 

Biblioteca 

Ementa 

Psicologia Jurídica:  

 

Noções introdutórias em Psicologia e Direito.  Conhecimentos básicos em 

Psicologia para os operadores do Direito. Definição e histórico da Psicologia 

Jurídica. Relações da Psicologia com a Justiça, a Moral e o Direito. Psicologia 

Jurídica e Direito Penal. Psicopatologia e processos jurídicos. Contribuições da 

Psicologia Jurídica nas áreas Cível e Criminal. 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

PINHEIRO, Carla (org). Psicologia jurídica.  4.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

312 p. ISBN 978-85-472-1898-0.   

 

TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 

8.ed. São Paulo: Livraria do Advogado, 2017. ISBN 9788569538981.   

 

FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Ragazzoni. Psicologia jurídica. 9.ed. 

São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-970-1728-1. Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil 

brasileiro: a interface da psicologia com o direito nas questões de família e 

infância. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. ISBN 978-85-309-6908-0. Minha 

Biblioteca. 

 

ABREU, Cristiano Nabuco de. Psicologia do cotidiano: como vivemos, 

pensamos e nos relacionamos. Porto Alegre: Artmed, 2016. ISBN 978-85-8271-

339-6. Minha Biblioteca. 
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CHENIAUX JUNIOR, Elie. Manual de psicopatologia. 5. ed. - Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. ISBN 978-85-277-2742-6.  Minha Biblioteca. 

 

SERAFIM, Antonio de Pádua; SAFFI, Fabiana. (org.). Neuropsicologia forense. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. ISBN 978-85-8271-182-8. Minha Biblioteca. 

 

COSTA, Gley P. et al. A clínica psicanalítica das psicopatologias 

contemporâneas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. ISBN 978-85-8271-145-3 

Minha Biblioteca. 

Ementa 

Direito Civil - Família: 

 

Direito da Família. Casamento. Concubinato. Impedimentos matrimoniais. Efeitos 

Jurídicos do Casamento. Direitos e Deveres dos Cônjuges. Regime de 

Comunhão de Bens. Dissolução da Sociedade Conjugal. Filiação. Parentesco 

Civil. Pátrio Poder. Alimentos. Tutela. Curatela. Ausência. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.  12. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017. São Paulo: 717 p. ISBN 9788520370957.  

 

ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudino. Prática no direito de família. 10.ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01581-2.  Minha Biblioteca 

 

MADALENO, Rolf. Direito de família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. ISBN 

978-85-309-7356-8. Minha Biblioteca 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: direito de família. 8.ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. (v.6). ISBN 978-85-531-7280-1. Minha 

Biblioteca 

LOBO, Paulo. Direito civil: famílias. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha 

Biblioteca 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 13.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. (v.5). ISBN 978-85-309-7824-2. Minha Biblioteca 
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PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral do 

direito civil. 25.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. (v.5). ISBN 978-85-309-7460-

2. Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 14.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN: 978-85-472-1328-2. Minha Biblioteca 

Ementa 

Projeto Integrador -  Direitos Empresarial, Societário e Títulos de Créditos: 

 

Estudo da Teoria geral do Direito Comercial, sua evolução histórica, teoria 

jurídica da empresa, o empresário, a empresa, noções gerais sobre 

estabelecimento e pessoa jurídica, desconsideração da personalidade jurídica. 

Aborda ainda a teoria geral do Direito Societário, histórico, sociedades não 

personificadas e personificadas, Sociedades simples e empresárias, resolução e 

dissolução, sociedades cooperativas, sociedade limitada, sociedade anônima, 

companhias, fechadas e abertas. Mercado de capitais, valores mobiliários, 

ações, debêntures e bônus de subscrição. Transformação, incorporação, fusão 

e cisão, grupos empresariais, e finalmente a função social da empresa, ética 

empresarial e governança corporativa. 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito empresarial esquematizado. 5.ed. São 

Paulo: Saraiva 2018. ISBN 9788547223519. 

 

SANCHEZ, Alessandro. Direito empresarial: sistematizado. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. ISBN 978-85-309-7877-8. Minha 

Biblioteca 

 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 41.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. ISBN: 978-85-309-7806-8. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 12.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. ISBN 978-85-97-01499-0. Minha Biblioteca 
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RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. ISBN: 978-85-309-7537-1. Minha Biblioteca 

 

NEGRAO, Ricardo. Manual de direito empresarial. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. Minha Biblioteca 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Títulos de crédito. 8.ed. 

São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1123-4. Minha Biblioteca 

 

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 19.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. ISBN 978-85-97-01472-3. Minha Biblioteca 

7º PERÍODO 

Ementa 

Direito do Trabalho - Direito Individual e Coletivo: 

 

Noções Gerais e Fontes do Direito do Trabalho. Conceito e Natureza Jurídica. 

Direito Individual do Trabalho. Direito Administrativo do Trabalho. Direito 

Internacional do Trabalho. Contrato individual de Trabalho. Relações de 

Emprego. Identificação Profissional. Direito do Trabalho na Constituição. Higiene 

e Segurança do Trabalho. Direitos decorrentes da dissolução ou extinção do 

contrato de trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: 

LTR, 2017. ISBN: 978-85-361-9104-1.  

 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 11.ed. São Paulo: 

LTR, 2017 / 11.ed. 904 p. ISBN 978-85-361-9157-7.1  

 

MOURA, Marcelo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed São Paulo: Saraiva, 

2016. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

CASSAR, Vólia Bomfim. Resumo de direito do trabalho. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. ISBN 978-85-309-8014-6. Minha Biblioteca 
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CALVO, Adriana. Manual de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. Minha Biblioteca 

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros 

Pessoa. Manual de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-

85-970-1139-5. Minha Biblioteca 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 10.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0208-7. Minha Biblioteca 

 

ROMAR, Carla. Direito do trabalho esquematizado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. ISBN: 978-85-536-0128-8. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Processual Civil – Processos nos Tribunais, Recursos e Ações 

Originárias: 

 

Teoria Geral e Princípios dos Recursos. Recursos em Geral e Sistemas de 

Juizados Especiais. Ações Autônomas de Impugnação, Incidentes nos Tribunais. 

Teoria dos Precedentes. Processo Constitucional. Teoria Geral do Processo 

Constitucional. Ações Originárias dos Tribunais. Ações Próprias do Supremo 

Tribunal Federal. Ações de Controle da Constitucionalidade. Decisões no 

Processo Constitucional. Súmulas. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental -ADPF. Controle da Omissão Inconstitucional. Mandado de 

Injunção. Ação Direta de Inconstitucionalidade da Omissão-ADO. Reclamação 

Constitucional. Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior 

Tribunal de Justiça. Recursos em Gerais nos Juizados Especiais Federais, 

Estaduais e da Fazenda Pública. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21.ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01523-2. Minha Biblioteca 

 

DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito 

processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos 

tribunais. 13.ed. Salvador: Juspodivm, 2016. Bahia: 719 p. (v.3). ISBN 978-85-

442-0700-0.  
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ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 6.ed. São Paulo: Forense, 2016.  

ISBN: 9788530969752 

Bibliografia Complementar: 

 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil: 

teoria geral e processo de conhecimento 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. (v.1) 

ISBN: 978-85-472-1326-8. Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 

9.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0059-5. Minha Biblioteca 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59.ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. (v.1) ISBN 978-85-309-7775-7. Minha Biblioteca 

 

ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7075-8. Minha Biblioteca 

 

MONNERAT, Fonte, Introdução ao estudo do direito processual civil. 3.ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0084-7. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Processual Penal – Procedimento Comum e Recursos: 

 

Das Provas em matéria Penal. Teoria Geral da Prova, Ônus da Prova no 

Processo Penal, a Prova Ilícita no Processo Penal, a Valoração da Prova Penal, 

os poderes do juiz, exame de corpo de delito, outras perícias, interrogatório, 

confissão, testemunhas, o ofendido, acareação, documentos, busca e 

apreensão, sujeitos do processo, assistente, auxiliares da Justiça, da prisão e da 

liberdade provisória, comunicação dos atos processuais, nulidades, sentença e 

coisa julgada penal. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

AVENA, Norberto. Processo penal. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-

85-309-7990-4. Minha Biblioteca  

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal.  18. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. 1033 p. ISBN 9788547231965  
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LOPES JR., Auri. Direito processual penal. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

ISBN: 978-85-4723-0180. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Saraiva, 2018.  

ISBN: 978-85-4723-0104. Minha Biblioteca 

 

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 12.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017.ISBN: 978-85-472-2191-1. Minha Biblioteca 

 

LOPES JR., Auri. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 4.ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Minha Biblioteca 

 

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 26.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

ISBN: 978-85-97-01521-8. Minha Biblioteca  

 

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a 

Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. ISBN 978-85-97-00883-8. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Civil - Sucessões e Procedimentos Sucessórios: 

 

Sucessão em geral. Sucessão legítima e testamentária. Inventário e Partilha. 

Disposições finais e transitórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 

civil: direito das sucessões. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. (v. 7). 

Minha Biblioteca 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 5.ed. São Paulo: RT, 2018. ISBN 

9788554947750.  
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PACHECO, José da Silva. Inventários e partilhas: na sucessão legítima e 

testamentária. 20.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-8-5309-7742-9. 

Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 

12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. (v.7). Minha Biblioteca 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões. 11.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. (v. 6). ISBN 978-85-309-7826-6. Minha Biblioteca 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: sucessões. 18. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. ISBN 978-85-97-01483-9. Minha Biblioteca 

 

CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das sucessões. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1133-3. Minha Biblioteca 

 

RANGEL, Rafael Calmon. Partilha de bens na separação, no divórcio e na 

dissolução da união estável. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha Biblioteca 

Ementa 

Projeto Integrador – Serviço de Assistência Jurídica: 

Trabalhos reais e simulados orientados de prática jurídica civil, forense e não 

forense. Elaboração de peças processuais: iniciais, contestações, réplicas, 

recursos, e demais intervenções processuais, envolvendo os diversos 

procedimentos de natureza cível e de direito de família. Análise de autos findos. 

Treinamento prático-profissional onde o acadêmico possa exercitar as diversas 

funções dos operadores do Direito na área civel. Simulação de audiências. 

Estágio supervisionado conforme parecer CNE/CES n. 211/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: processo de conhecimento 

vol. II. São Paulo: Forense, 2015. ISBN: 9788530961282  

  

CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. 5.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 9788547227975. 
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Bibliografia 

 

PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual da advocacia cível: como advogar com 

o Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-

970-0716-9. Minha Biblioteca 

 

PAIVA, Caio Cezar. Prática penal para defensoria pública. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7222-6. Minha Biblioteca 

 

FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria pública na Constituição Federal. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. ISBN 978-85-309-7592-0. Minha Biblioteca 

 

AGUIAR, Antônio Carlos. Advocacia trabalhista. 2.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-472-29542. Minha Biblioteca 

 

LUZ, Valdemar P. da. Manual do advogado: advocacia prática (civil, trabalhista 

e criminal). 28.ed. Barueri, SP: Manole, 2016 ISBN 978-85-204-5130-4. Minha 

Biblioteca 

8º PERÍODO 

Ementa 

Direito Processual Civil – Processo de Execução e Procedimentos 

Especiais:  

 

Processo cautelar e procedimentos cautelares, do processo de execução, 

natureza, objeto, títulos executivos, fraude à execução, liquidação de sentença, 

diversas espécies de execução, suspensão e extinção do processo de execução, 

remição, embargos do devedor, exceção de pré-executividade e da ação 

monitoria. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

 

AGUIRRE, João; SÁ, Renato Montans de. Prática Civil. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018.  9788547228590.  
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil 

contemporâneo: processo de conhecimento, cautelar execução e 

procedimentos especiais. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-

85-536-0051-9. Minha Biblioteca  

   

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Processo civil: execução civil. 20.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018 (v.12) ISBN 9788547227883.  

Bibliografia Complementar: 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01441-9. Minha Biblioteca 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 21. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7873-0. Minha Biblioteca 

 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Processo civil: execução civil. 20. ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0118-9. Minha Biblioteca 

 

ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. ISBN 978-85-309-7113-7. Minha Biblioteca 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil. 59.ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7775-7. Minha Biblioteca 

Ementa 

Direito Processual do Trabalho - Processo em Geral e Recursos: 

 

Justiça do Trabalho. Jurisdição e Competência. Atos, Termos e Prazos 

Processuais. Partes. Nulidades. Audiência de Conciliação e Julgamento. Fases, 

Conciliatória, Probatória e Decisória.  Rito Sumaríssimo. Alçada. Processo 

Cautelar de Aplicação Subsidiária. Recursos. Execução. Discussão e Defesa no 

Direito Coletivo do Trabalho. 

Bibliografia 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. Minha Biblioteca    
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BASILE, César Reinaldo Offa. Processo do trabalho. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. v.32. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 21.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. ISBN 9788547233112.   

Bibliografia Complementar: 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 16. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 978-85-472-2760-9. Minha Biblioteca   

 

CISNEIROS, Gustavo. Processo do trabalho: sintetizado. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2018. ISBN 978-85-309-8143-3. Minha Biblioteca   

 

BASILE, César Reinaldo Offa. Processo do trabalho: justiça do trabalho e 

dissídios trabalhistas. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-

536-0005-2. Minha Biblioteca   

 

SANTOS, Enoque Ribeiro dos; HAJEL FILHO, Ricardo Antônio Bittar. Curso de 

direito processual do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN: 978-85-

970-1604-8. Minha Biblioteca   

 

LEITE, Carlos Bezerra. Curso de direito do trabalho. 10.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-536-0208-7. Minha Biblioteca 

Ementa 

Prática Jurídica Penal: 

 

Noções práticas sobre o exercício profissional da Advocacia. Aulas teóricas e 

práticas sobre representação em juízo. Petição Judicial. Procedimentos comum, 

ordinário, sumaríssimo e especial. Elaboração de peças profissionais, 

audiências, júris simulados e debates orais. A Advocacia como profissão. 

Procuração para o Foro em Geral. Exame e estudo de autos, em original ou em 

cópias, de ações cíveis, de família e trabalhistas. Estudo sobre os aspectos 

fáticos e jurídicos de questões reais ou simuladas. Honorários Advocatícios. 

Petição Inicial. Competência. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
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KNIPPEL, Edson Luz. Prática penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método: 2017. ISBN 978-85-309-7530-2. Minha Biblioteca 

 

BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 3.ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018.  

 

REIS, Alexandre Cebrian Araujo; GONCALVES, Victor Eduardo Rios. Processo 

penal procedimentos, nulidades e recursos. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

(t. I v. 15). 

Bibliografia Complementar: 

 

PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de direito penal: parte geral. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-97-00671-1. Minha Biblioteca 

 

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 6. ed.  São 

Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito 

processual penal esquematizado. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha 

Biblioteca 

 

LOPES JR, Auri. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 4.ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0068-7. Minha Biblioteca 

 

LUZ, Valdemar P. da. Manual do advogado: advocacia prática (civil, trabalhista 

e criminal). 28.ed. Barueri, SP: Manole, 2016.ISBN 978-85-204-5130-4. Minha 

Biblioteca 

Ementa 

Prática Jurídica Cível: 

 

Noções práticas sobre o exercício profissional da Advocacia. Aulas teóricas e 

práticas sobre representação em juízo. Petição Judicial. Procedimentos comum, 

ordinário, sumaríssimo e especial. Elaboração de peças profissionais. A 

Advocacia como profissão. Procuração para o Foro em Geral. Exame e estudo 

de autos, em original ou em cópias, de ações cíveis, de família. Estudo sobre os 
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aspectos fáticos e jurídicos de questões reais ou simuladas. Honorários 

Advocatícios. Petição Inicial. Competência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: processo de conhecimento 

vol. II. São Paulo: Forense, 2015. ISBN: 9788530961282  

  

CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. 5.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 9788547227975. 

 

PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual da advocacia cível: como advogar com 

o Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-

970-0716-9. Minha Biblioteca 

 

PAIVA, Caio Cezar. Prática penal para defensoria pública. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7222-6. Minha Biblioteca 

 

FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria pública na Constituição Federal. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. ISBN 978-85-309-7592-0. Minha Biblioteca 

 

AGUIAR, Antônio Carlos. Advocacia trabalhista. 2.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN: 978-85-472-29542. Minha Biblioteca 

 

LUZ, Valdemar P. da. Manual do advogado: advocacia prática (civil, trabalhista 

e criminal). 28.ed. Barueri, SP: Manole, 2016 ISBN 978-85-204-5130-4. Minha 

Biblioteca 

Ementa 

Trabalho Integrador - Ética Profissional e Estatuto da OAB: 

Ética e moral: articulações e distinções. Fundamentos filosóficos e evolução do 

pensamento ético. Grandes desafios éticos contemporâneos: o ser humano e as 

múltiplas implicações valorativas do seu agir em relação a si mesmo, ao próximo, 
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à sociedade, ao meio ambiente e ao transcendente. Lei natural e direito positivo. 

Questionamentos éticos contemporâneos. O código de ética. Conselho de Ética. 

Ética profissional do advogado. Ética e Moral. A liberdade e a independência. A 

confiança do cliente e a função pública do advogado. Direitos e Deveres 

fundamentais do advogado. Tribunal de Ética Profissional. Matéria 

Constitucional, Administrativa, Civil, Penal e Trabalhista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

BIELA JR. Curso de ética profissional para advogados. 5.ed. São Paulo: Ltr, 

2018. ISBN 9788536194288.  

 

SANCHEZ, Alessandro. Ética profissional e filosofia do direito. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2017. ISBN 978-85-309-7370-4. Minha Biblioteca 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 14. 

ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0106-6. Minha 

Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. Comentários ao novo código de ética dos 

advogados. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

GONZAGA, Alvaro Azevedo. Ética profissional: sintetizado. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019. ISBN 978-85-309-8709-1.  Minha Biblioteca  

 

MARIN, Marco Aurélio. Ética profissional. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

(v.10). ISBN 978-85-309-6007-0. Minha Biblioteca 

 

JULIÃO, Rodrigo de Farias. Ética e estatuto da advocacia. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9869-7. Minha Biblioteca 

 

BARSANO, Paulo Roberto. Ética profissional. São Paulo: Érica, 2014. ISBN 

978-85-365-1541-0. Minha Biblioteca 

9º PERÍODO 

Ementa 
Direito Tributário e Processo Tributário:  
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Noções Preliminares. Fontes do Direito Tributário. Conceito e elementos da 

obrigação tributária. Princípios Constitucionais e Legais. O Tributo no Brasil e a 

limitação de tributar. Sistema Tributário Nacional. Crédito Tributário. Processo 

Tributário. Poderes de fiscalização. Ações fiscais. Credito Tributário. Normas 

Federais, Estaduais e Municipais. Contencioso Tributário, administrativo e 

judiciário. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. ISBN 9788547227678.  

 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 26. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. ISBN 978-85-970-1105-0. Minha Biblioteca 

 

SABBAG, Eduardo. Código Tributário Nacional Comentado. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. ISBN 978-85-309-8020-7. Minha 

Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo tributário. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01398-6. Minha Biblioteca 

 

CAPARROZ, Roberto. Direito tributário esquematizado. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0132-5. Minha Biblioteca 

 

MAZZA, Alexandre. Tributário na prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Minha Biblioteca  

 

CASSONE, Vittorio Direito tributário. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-

85-97-01569-0.  Minha Biblioteca 

 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 8.ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0083-0. Minha Biblioteca 

Ementa 
Prática Jurídica Trabalhista: 
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Noções práticas sobre o exercício profissional da Advocacia. Aulas teóricas e 

práticas sobre representação em juízo. Petição Judicial. Procedimentos comum, 

ordinário, sumaríssimo e especial. Elaboração de peças profissionais, 

audiências, júris simulados e debates orais. A Advocacia como profissão. 

Procuração para o Foro em Geral. Exame e estudo  de autos, em original ou em 

cópias,  de ações cíveis, de família e trabalhistas. Estudo sobre os aspectos 

fáticos e jurídicos de questões reais ou simuladas. Honorários Advocatícios. 

Petição Inicial. Competência. 

 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Sistema dos recursos trabalhistas. 

13.Ed.São Paulo: Ltr 2017. ISBN 9788536192208  

 

SCHIAVI, Mauro. Recursos no processo do trabalho. 3. ed. São Paulo: Ltr, 

2017. ISBN 9788536191683  

 

PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; MOTA, Letícia Costa; CAVALCANTE 

Jouberto de Quadros Pessoa. Prática da reclamação trabalhista. Rio de. 

Janeiro Atlas 2017. ISBN 978-85-970-0988-0. Minha Biblioteca 

 

CISNEIROS, Gustavo. Manual de audiência e prática trabalhista: indicado 

para advogados. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método: 2018. ISBN 

978-85-309-8099-3. Minha Biblioteca 

 

GARCIA, Roni Genicolo. Manual de rotinas trabalhistas: problemas práticos na 

atuação diária. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01824-0. Minha 

Biblioteca 

 

PEREIRA, Emmanoel. Direitos sociais trabalhistas: responsabilidade, 

flexibilização, sindicabilidade judicial e as relações negociadas. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-531-7275-7. Minha Biblioteca 
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LUZ, Valdemar P. da. Manual do advogado: advocacia prática (civil, trabalhista 

e criminal). 28.ed. Barueri, SP: Manole, 2016 ISBN 978-85-204-4630-0. Minha 

Biblioteca 

 

 

 

 

Ementa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Eletiva - Medicina Legal: 

 

Introdução à medicina legal. Conceitos de anatomia, física e química para 

compreensão do diagnóstico específico da perícia médico-forense. 

Traumatologia forense. Artigo 129 do CPB, Balística forense. Residuografia. 

Sexologia forense. Asfixiologia forense. Infortunística forense. 

Bibliografia Básica:  

 

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018.  ISBN: 978-85-277-3227-7. Minha Biblioteca  

 

FERREIRA, Wilson Luiz Palermo. Medicina Legal. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 

2018.  

 

BITTAR, Neusa. Medicina legal e noções de criminalística. 7.ed. Salvador: 

Juspodivm, 2018. ISBN 978-85-442-1749-8.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

TOCCHETTO, Domingos. Estudos de casos em balística:  se os mortos 

falassem os vivos não mentiriam. 2.ed. São Paulo: Millennium, 2018. ISBN 

9788576253556  

 

PALOMBA, Guido Arturo. Insania furens: casos verídicos de loucura e crime. 

São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 9788547216696. 

 

FRANÇA, Genival Veloso de. Fundamentos de medicina legal. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. ISBN 978-85-277-3336-6. Minha Biblioteca 

 

MARTINS, Celso. Medicina legal. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2015. ISBN 978-85-309-6362-0.  Minha Biblioteca 

 



117 

 

BARROS, Daniel Martins de. Introdução à psiquiatria forense Porto Alegre: 

Artmed, 2019. ISBN 978-85-8271-518-5. Minha Biblioteca 

Ementa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Trabalho de Conclusão – Projeto de Pesquisa: 

 

Noções básicas do trabalho acadêmico. Sequência da elaboração e 

apresentação da monografia. Elementos Pré-textuais, capa, folha de rosto, 

dedicatória, agradecimentos, epígrafe, sumário, lista de ilustrações, resumo. 

Textuais introdução, justificativa, objetivos, marco teórico, metodologia, 

apresentação e discussão dos dados, conclusões ou considerações finais. Pós-

textuais, referências bibliográficas, anexos, folha em branco. 

 

Bibliografia Básica: 

 

SORDI, José Osvaldo de. Desenvolvimento de projeto de pesquisa. São 

Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 9788547214951. 

 

NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica. 12. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0086-X. Minha Biblioteca 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p. ISBN 978-85-97-

01012-1.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da 

monografia para os cursos de direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha 

Biblioteca 

 

BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Corrêa de. Metodologias de 

pesquisa em ciências: análises quantitativa e qualitativa. 2.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2018. ISBN 978-85-216-3046-3. Minha Biblioteca 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 

8.ed.  São Paulo: Atlas, 2017. ISBN ISBN 978-85-97-01352-8. Minha Biblioteca 
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MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 

4.ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-97-00881-4.  Minha Biblioteca 

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. ISBN 978-85-02-63655-2. Minha Biblioteca 

 

 

 

 

 

Ementa 

 

 

 

Projeto Integrador - Direitos Emergentes e Tecnologias: 

Histórico do Processo Eletrônico - PJe. PJe e as respectivas classes processuais. 

Certificação digital. Processo Eletrônico EC 45/2004. Lei 11.419/2006. 

Resoluções 185/2013 e Resolução CSJT 136. Medida Provisória 2.200/01. 

Intimações – Resolução 234/2016 CNJ. Sigilo Processual.  Princípios do 

processo eletrônico. Citação. Contagem de prazo.  Atas de audiência, 

procedimentos. Interposição de Recursos. Escritório Digital. O Processo 

Eletrônico: Atos Normativos e Prática no Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, advindas das Leis 13.105/15, 11.419/06 e do NCPC/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Guilherme Magalhães. Contratos eletrônicos de consumo. 3.ed. 

São Paulo : Atlas, 2016. ISBN 978-85-97-00893-7. Minha Biblioteca 

 

ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico: processo digital . 5.ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1177-7. Minha Biblioteca 

 

TEIXEIRA, Tarcisio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, 

jurisprudência e prática. 4.ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-

85-531-7274-0. Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

 

PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6.ed. São Paulo : Saraiva, 2016. Minha 

Biblioteca 

 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. O Marco Civil da Internet e o meio 

ambientedigital na sociedade da informação: Comentários à Lei n. 

12.965/2014. – São Paulo: Saraiva, 2015. Minha Biblioteca 
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SANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 

responsabilidade civil. 7.ed.São Paulo : Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-9361-6. 

Minha Biblioteca 

 

JESUS, Damásio de. Marco Civil da Internet : comentários à Lei n. 12.965, 

de 23 de abril de 2014. São Paulo : Saraiva, 2014. ISBN 978-85-02-20320-0. 

Minha Biblioteca 

 

TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e 

a regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo : Saraiva, 2015. ISBN 

978-85-02-62249-4. Minha Biblioteca 

10º PERÍODO 

Ementa 

Direito Ambiental e Agrário: 

 

Conceito, Fonte e Princípios Fundamentais do Direito Ambiental abordando 

desde a introdução a tutela constitucional do meio ambiente, sua política, 

instrumento e sistema nacional do meio ambiente, além da proteção civil, 

administrativa penal do meio ambiente, incluindo a proteção jurídica da 

diversidade biológica à tutela processual do meio ambiente. Estudo da História e 

Formação do Direito Agrário, abordando desde o Estatuto da Terra, seus 

princípios fundamentais, o ordenamento fundiário à reforma agrária, a Política de 

Desenvolvimento Rural, quanto às terras devolutas, a propriedade no Direito 

Agrário, o imóvel rural, a desapropriação, os contratos agrários, o arrendamento 

e a parceria rural perícia judicial. Estuda ainda a ação divisória, ação 

demarcatória e finalmente a competência da União para legislar sobre Direito 

Agrário. 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 5.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 978-85-536-0142-4. Minha Biblioteca 
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PERES,Tatiana Bonatti. Direito agrário. São Paulo: Almedina, 2016. ISBN 

9788584930968. 

Bibliografia Complementar: 

 

OLIVEIRA, Fabiano Melo de. Direito ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro: Forens, 

2017. ISBN: 978-85-309-7566-1. Minha Biblioteca 

 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ISBN 978-85-970-1230-9. Minha Biblioteca 

 

MATTOS NETO, Antônio José de. Curso de direito agroambiental brasileiro. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Minha Biblioteca 

 

FERRETTO, Vilson. Contratos agrários: aspectos polêmicos. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 

OPITZ, Silvia C. B; OPITZ, Oswaldo. Curso completo de direito agrário. 11. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

Ementa 

Seguridade Previdenciário: 

 

Introdução. Riscos e contingências. Formas de Previdência. Previdência Social. 

Assistência Social e seguridade social. Direito da Seguridade Social. Conceito e 

Denominação. Autonomia. Natureza Jurídica. Princípios e Fontes. Aplicação, 

Interpretação e Integração. Eficácia no tempo e no espaço. Relação Jurídica da 

Previdência Social. Definição, natureza, sujeitos e objetos. Constituição. 

Automaticidade. Filiação. Inscrição e Matrícula. Sujeitos, Previdência Social. 

Segurados. Beneficiários e dependentes. Classificação. Prestações 

Previdenciárias. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 37.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. ISBN 9788547214760. 

 

GOMES, Elizeu Domingues. Rotinas trabalhistas e previndeciárias. Belo 

Horizonte: RTPREV, 2016. 600 p. ISBN 978-85-8490-116-6.  
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Bibliografia 

 

SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 8. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 978-85-472-1162-2. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito 

previdenciário. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. ISBN: 978-85-309-7522-

7. Minha Biblioteca 

 

LAZZARI, João Batista et al. Prática processual previdenciária: administrativa 

e judicial. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. ISBN 978-85-309-7532-6. Minha 

Biblioteca 

 

EDUARDO, Italo Romano; EDUARDO, Jeane Tavares Aragão. Curso de direito 

previdenciário. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. ISBN 

978-85-309-7105-2. Minha Biblioteca 

 

GARCIA, Gustavo Barbosa. Direito do trabalho, seguridade social e processo 

civil: a evolução diante das mudanças no sistema jurídico. São Paulo: Saraiva, 

2016. Minha Biblioteca 

 

TANAKA, Eduardo. Direito previdenciário. São Paulo: MÉTODO, 2016. ISBN 

978-85-309-6827-4. Minha Biblioteca 

Ementa 

Trabalho de Conclusão – Monografia Jurídica e Artigo Científico: 

 

Elaboração da Monografia considerando os elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais. Apresentação da Monografia. 

Bibliografia 

Bibliografia Básica: 

 

SORDI, José Osvaldo de. Desenvolvimento de projeto de pesquisa. São 

Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 9788547214951  

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p. ISBN 978-85-97-

01012-1.  
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NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica. 12. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0086-1. Minha Biblioteca 

Bibliografia Complementar: 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da 

monografia para os cursos de direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Minha 

Biblioteca  

 

BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Corrêa de. Metodologias de 

pesquisa em ciências: análises quantitativa e qualitativa. 2.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2018. ISBN 978-85-216-3046-3. Minha Biblioteca 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 

8.ed. – São Paulo: Atlas, 2017. ISBN ISBN 978-85-97-01352-8. Minha Biblioteca 

 

MONEBHURRUN, Nitish. Manual de metodologia jurídica: técnicas para 

argumentar em textos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2015. Minha Biblioteca 

 

HENRIQUES, Antônio, Metodologia científica na pesquisa jurídica. 9.ed. São 

Paulo : Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01175-3. Minha Biblioteca 

Ementa 

Trabalho Integrador -  Exercício das Carreiras Jurídicas: 

Estudo das dimensões e preceitos éticos no exercício das profissões 

jurídicas. Demonstração da constante preocupação que advogados, 

magistrados, promotores de justiça e demais profissionais do Direito 

devem ter com os valores éticos, morais e dos bons costumes. Introdução 

à teoria e prática jurídica e ao ambiente profissional. Apresentação do 

sistema jurídico constitucional e das funções das carreiras jurídicas. 

Estudo e topografia do exercício das atividades dos operadores do Direito: 

Advogado, Ministério Público e Magistratura. Estudo dos órgãos e 

instituições do ambiente jurídico. Visitação ao campus. 

 
Bibliografia Básica: 

ARAUJO JUNIOR, Marco Antonio. Gabaritando ética. 2. ed. São Paulo: 
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Bibliografia 

Saraiva Educação, 2019. Minha Biblioteca 

FERNANDES, Luciana Cordeiro de Souza. Instituições de direito: 

desmistificando o direito público, privado e difuso. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2020. Minha Biblioteca 

OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática jurídica: constitucional. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. Minha Biblioteca 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e 

profissional.14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Minha Biblioteca 

COELHO, Marcus Vinicius. Furtado. Comentários ao novo código de 

ética dos advogados. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e 

regime jurídico. 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

LUZ, Valdemar P. da. Manual do advogado: advocacia prática: civil, 

trabalhista e criminal.31. ed. Barueri: Manole, 2019. Minha Biblioteca 

SLAIBI FILHO, Nagib. Magistratura e gestão judiciária. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. Minha Biblioteca 

 

Fonte: Coordenação do curso de Direito. 
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 Figura 4: Representação gráfica de um perfil de formação 
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Representação gráfica de um perfil de formação 
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Fonte: Coordenação do curso de Direito. 
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4.8 Metodologia 

As políticas educacionais sofreram importantes transformações nas últimas décadas. 

A reboque dessa proposta surgiu a necessidade de qualificação profissional para que 

sustentasse a implantação e implementação das ações, concebendo educação como uma 

resposta direta dos determinantes sociais e esses como norte das práticas pensadas para 

esse modelo. 

O currículo é concebido e revisado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

na busca da inovação metodológica atendendo aos novos paradigmas, sendo organizados 

a fim de desenvolver as habilidades e competências previstas para a formação profissional. 

Nesse sentido, a articulação do fazer pedagógico com o uso de novas tecnologias, a 

flexibilização e a interdisciplinariedade curriculares são fundamentais para a prática 

interprofissional, propiciando aos alunos a integração prática/teoria e permitindo uma nova 

forma de ser, fazer, conhecer e conviver.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem uma expectativa de formação 

profissional com fundamentos epistemológicos que explicam a origem dos conhecimentos 

como fruto das interações. 

Assim, a concepção de metodologia inovadora para o ensino responde com a 

proposição de metodologias ativas de forma curricular com atividades integradas em Ensino, 

Pesquisa e Extensão, desenvolvidas de acordo com o PDI do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná. 

Pensando na evolução sistemática e contínua do curso de graduação em direiro do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem desenvolvido nos últimos anos, estratégias de 

consolidação metodológica por meio de profundas reflexões com seus pares sobre 

tendências pedagógicas e métodos de ensino. 

Nesta perspectiva, traduziu-se que uma tendência não se sobrepõe à outra, bem como 

um método não supera todas as dimensões do outro, ficando decidido entre os pares que a 

utilização dupla de métodos contempla o emergir de um fio condutor composto por 

importantes elementos que vão desde as tendências e métodos ativos de ensino até a 

materialização das propostas contidas nesse projeto, objetivo principal do que ao longo dos 
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anos vem discutindo e trabalhando ações que vislumbram o caráter de complementaridade 

existente entre eles. Os métodos escolhidos são: projetos e problematização. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná entende que a metodologia de projetos 

traz em sua essência a ideia de complexas contextualizações rumo ao produto finito, 

trabalhado à luz de objetivos claros e previamente concebidos. Surgem a partir de uma 

situação problema, uma necessidade real frente à necessidade formativa, uma oportunidade 

ou interesses de uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. Quanto à tipologia, 

os projetos podem ser do tipo intervenção, desenvolvimento, pesquisa, ensino e 

aprendizagem. Embora todo projeto seja uma atividade instrutiva por excelência, a enfâse 

da pesquisa irá ocorrer a partir do Trabalho Integrador. 

A aprendizagem baseada em projetos considera e condiciona situações reais relativas 

ao contexto do desenvolvimento de uma vida, não deixando de pensá-la em sua totalidade 

e representatividade nas relações sociais, criando uma ligação profunda ao objeto central do 

projeto em desenvolvimento que delineia toda ação de construção da sistemática do 

processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido podemos verificar que aprendizagem 

baseada em projetos pode ser evidenciada no cotidiano do curso: a) pelas dimensões do 

processo de ensino aprendizagem; b) pelos eixos acolhedores e agregadores entre as 

disciplinas. 

Todos os projetos desenvolvidos no Curso de Graduação em Direito destinam-se a 

cada etapa de desenvolvimento acadêmico dos alunos levando em conta a aprendizagem 

como eixo central no processo educativo propiciando a internalização dos principais 

conteúdos ministrados na matriz curricular.  

Além disso, esse currículo possibilita a associação do desenvolvimento de 

competências profissionais como paradigma da formação de recursos humanos voltados 

para a região Amazônica. 

Todas as proposições de aprendizagens foram concebidas para promover a 

articulação Interdisciplinar e a problematização que reproduzem um método científico 

investigativo, uma vez que propõem uma situação-problema em torno da qual há 

questionamentos, reflexões e elaboração de hipóteses fundamentadas em literaturas que 
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podem ou não validar a busca pela solução da situação-problema apresentada, resultando 

um produto que transcende o processo de ensino aprendizagem. 

Do ponto de vista prático esta estrutura concretiza a articulação das ações de ensino-

pesquisa-extensão como política institucional na formação de parcerias com os diversos 

setores da sociedade civil, instituições públicas e privadas, previstas nos convênios firmados 

pelo Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná para o Curso de Graduação em Direito. 

A problematização deve contemplar complexidade crescente, isto é, os diferentes 

contextos profissionais, com suas especificidades e abordar a relação do homem com o meio 

ambiente, a sociedade e os respectivos modos de viver. Buscando alcançar nesse aspecto, 

ensaiando e ao mesmo tempo produzindo conhecimento, para que o aprendiz materialize 

todo o processo de ensino aprendizagem desenvolvido no projeto formativo maior, elemento 

que será apresentado adiante. 

Dentro desta perspectiva, os problemas constituem o artifício didático que fornece a 

linha condutora dos conteúdos curriculares, a motivação para os estudos e o momento de 

integração de disciplinas. 

Os problemas obedecem a uma sequência planejada, para levar os estudantes ao 

estudo dos conteúdos curriculares programados para o momento em curso. Eles são 

discutidos e trabalhados em sala de aula no decorrer do desenvolvimento das disciplinas 

com objetivo é fazer com que os alunos discutam o problema, identifiquem os objetivos do 

aprendizado, estudem e rediscutam o problema, em face do aprendizado obtido, 

demonstrado por meio da figura da Espiral do Conhecimento que será norteador do formato 

do percurso de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Figura 5: Espiral construtivista do processo de ensino-aprendizagem  

a partir de uma situação-problema 

 

                      

Fonte: LIMA (2002)14 

 

 A organização didático-pedagógica do curso inclui a problematização por meio da 

metodologia de projetos com foco na aprendizagem significativa dos atores envolvidos. 

A aprendizagem baseada em projetos com a metodologia da problematização, usando 

o Arco de Magueres dá suporte para a construção de Mapas Conceituais, Portfólios 

Reflexivos da aprendizagem, atividades didáticas e pesquisa.  

As disciplinas são constituídas de componentes teóricos, práticos e por Trabalho 

Efetivo Discente – TED - que se constituem em atividades acadêmicas discente e são 

desenvolvidas sob orientação, supervisão e avaliação de docentes, conforme regulamentado 

pela Resolução CNE/CES 3, de 04 de abril de 2001, decorrente do Parecer CNE/CES 

261/2006, que trata do trabalho discente efetivo. 

Os TED’s são produzidas a partir das Unidades de Ensino, oriundas das ementas das 

disciplinas, estabelecidas na Matriz de Referência. Os TED’s dão significância ao processo 

de aprendizagem, pois são contextualizadas, problematizadoras e desafiadoras. Elas podem 

ser em sala de aula ou extraclasses, elaboradas pelos próprios professores das disciplinas 

                                            
14 LIMA VV. Competência: Distintas abordagens e implicações na formação dos profissionais da saúde. 

Inteface – Comunic., Saúde, Educ. 2005, 9(17): 369-379.  
LIMA VV. Learning issues raised by students during PBL tutorials compared to curriculum objectives. 

Dissertação de Mestrado – Department of Health Education – University of Illinois at Chicago, 2002. 
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e/ou ocorrerem em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Quando acontecem no AVA, 

são do tipo “estruturadas”, também denominadas Desafios - situações-problema. Os desafios 

são de dois tipos: micro e macro. Os Microdesafios são exercícios objetivos de múltipla 

escolha e os macrodesafios correspondem às questões discursivas. Quando são do tipo 

“estruturada”, elaboradas por instituições parceiras ou por docentes do UniSL, levam em 

conta a Matriz de Referência, garantindo assim a aderência curricular. 

O componente curricular Projetos Integradores (PI) que acontece ao longo do curso, 

permite aos discentes o desenvolvimento de habilidades de análise crítica, a busca pela 

inovação e a criatividade. Ao mesmo tempo, articula e explora a unicidade do conhecimento, 

acelerando os mecanismos de correlação dos conteúdos desenvolvidos nas diversas 

disciplinas. 

O desenvolvimento do Projeto Integrador requer dedicação extraclasse dos discentes, 

pois destina-se à realização do Trabalho Integrador (TI), que se estabelece como essência 

desse componente curricular. Propõe-se que o Trabalho Integrador se constitui em solução 

de problemas simulados e reais. Os problemas reais serão obtidos a partir da interação do 

curso com a sociedade em seu entorno.  

Os Trabalhos Integradores desenvolvem pesquisa em todos os Projetos Integradores, 

definidos no Projeto Pedagógico do Curso. Cada PI tem uma temática própria, a saber: 

 PI -  Hermenêutica Jurídica; 

 PI – Linguagem e Redação e Terminologia Jurídica; 

 PI  – Remédios Constitucionais; 

 PI  – Leis Penais Extravagantes e LEP; 

 PI – Formas Com. de Res. de Conflitos e Rel. de Consumo; 

 PI  – Direitos Emp. Soc. e Títulos de Créditos; 

 PI  – Serviço de Assistência Jurídica; 

 PI  – Ética Profissional e Estatuto da OAB; 

 PI – Direitos Emergentes e Tecnologias; e 

 PI – Exercício das Carreiras Jurídicas. 

Assim, pode se afirmar, que o PI é locus de pesquisa, que ocorre em todos os 

semestres, de forma continuada e correlacionada com os componentes curriculares, em 

escala ascendente de complexidade teórica e metodológica. Nesse âmbito os trabalhos são 
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desenvolvidos e apresentados pelo discente, de acordo com as normas da ABNT. Há 

incentivo à publicação acadêmica e participação em eventos, o que faz a interface da 

pesquisa com a extensão, quando se socializa o que se produziu com outros períodos do 

curso, com outros cursos e com a comunidade. 

 

4.9 Prática Jurídica Curricular 

 

A Prática Jurídica tem caráter obrigatório no Curso de Graduação em Direito do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso, conforme previsto nos termos da Resolução CNE/CES n. 5/2018 e 

03/2017, e ainda no Plano de Desenvolvimento Institucional do UniSL, normatizado pelo 

Regimento Interno da Instituição e pelo Regulamento de Prática Jurídica do Curso de 

Graduação em Direito. Assim, Prática Jurídica Curricular encontra-se previsto na Matriz 

Curricular, com carga horária total de 180 horas, oferecidas no 8º e 9º períodos. 

A Prática Jurídica é um instrumento complementar para a formação da identidade do 

futuro profissional Bacharel em Direito e como tal visa desenvolver e aperfeiçoar 

competências, com base nos conhecimentos construídos, atitudes e habilidades 

desenvolvidas. É um espaço privilegiado para colocar em contato os conhecimentos teóricos 

e a prática, analisando os resultados, num processo de aprendizado organizacional efetivo, 

consolidando o conhecimento, habilidades e competências e colocando o estagiário em 

situações reais de vida e de trabalho em seu meio, o que consolida sua formação proposta 

neste PPC pelo eixo de formação prática profissional. 

Para a efetiva realização do programa de Prática Jurídica, o Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná buscou amparo legal na Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. A 

responsabilidade pelas decisões acerca da inclusão do programa de aprendizagem social, 

profissional e cultural proporcionadas ao estudante é exclusivamente da Instituição de Ensino 

(artigo 2º e 3º do Decreto 87.497/82). 

A Prática Jurídica Curricular no Curso de Graduação em Direito, programado com 

número de horas específicas conforme o Projeto Pedagógico do Curso visa possibilitar ao 

aluno uma integração maior entre a teoria e a prática, regendo-se por normas e podendo ser 
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realizado segundo a opção de cada aluno-estagiário nas modalidades das mais diversas 

áreas de atuação jurídicas. 

O trabalho discente relativo ao programa de Prática Jurídica do Curso de Graduação 

em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná será desenvolvido integrando os 

dispositivos legais que regem o estágio, bem como seu caráter pedagógico, centrando-se na 

aprendizagem do aluno. 

Propiciar ao futuro profissional condições para o desenvolvimento de atividades 

práticas, sob supervisão de preceptores e/ou docentes, em diferentes cenários profissionais, 

para que possa desenvolver as habilidades que garantam uma prática efetiva na utilização 

dos conhecimentos desenvolvidos e possibilitem os saberes e competências requeridas ao 

profissional do Direito.  

Portanto,  a Prática Jurídica do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná é caracterizado como um conjunto de atividades de 

aprendizado social, profissional e cultural realizadas pelo aluno com a intenção de se 

integralizar aos processos produtivos da sociedade e de intervenção da profissão jurídica, 

realizado sob responsabilidade e coordenação de estágio desta Instituição de Ensino 

Superior. 

 

4.9.1 Objetivo geral da Prática Jurídica curricular 

 

 Propiciar ao futuro profissional condições para o desenvolvimento de atividades 

práticas, sob supervisão de preceptores e/ou docentes, em diferentes cenários profissionais, 

para que possa desenvolver as habilidades que garantam uma prática efetiva na utilização 

dos conhecimentos desenvolvidos e possibilitem os saberes e competências requeridas ao 

profissional Direito.  

Como objetivo geral, o estágio visa propiciar ao futuro Bacharel em Direito condições 

para o desenvolvimento de atividades práticas e inovadoras, sob supervisão de preceptores 

e/ou docentes, em diferentes cenários profissionais, para que possa desenvolver as 

habilidades que garantam uma prática efetiva na utilização dos conhecimentos 

desenvolvidos e possibilitem os saberes e competências requeridas ao profissional do direito. 
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4.9.2 Metodologias de ensino do estágio Curricular Supervisionado 

A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação 

dos desempenhos profissionais desejados, podendo ser realizado: na própria IES (por meio 

do seu Núcleo de Prática Jurídica); através de Serviços de Assistência Jurídica de 

responsabilidade do Centro Universitário; junto aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos 

Oficiais; e nos escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. 

A Prática Jurídica do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná é caracterizado como um conjunto de atividades de aprendizado social, 

profissional e cultural realizadas pelo aluno com a intenção de se integralizar aos processos 

produtivos da sociedade e de intervenção da profissão da área jurídica, realizado sob 

responsabilidade e coordenação de estágio da Instituição de Educação Superior. 

Na Prática Jurídica, a relação orientador/aluno será compatível com as atividades 

correlatas ao curso, sendo que o aluno será submetido a coordenação e supervisão para que 

sejam atendidas as condições necessárias para realização do estágio nos termos das 

normas legais e do Regulamento de Prática Jurídica do Curso de Graduação em Direito. 

 

4.9.3 Avaliação no Estágio Curricular Supervisionado 

A Prática Jurídica estrutura-se com as funções de Coordenador de Prática da IES e 

a supervisão, cabendo ao coordenador a função administrativa e gerencial de zelar pelas 

condições necessárias para realização do estágio nos termos das normas legais e do 

Regulamento de Prática Jurídica. O Supervisor será um profissional com formação ou 

experiência na área específica pretendida pelo aluno, designado pela direção da unidade 

concedente de estágio, necessariamente um profissional da área jurídica apto a auxiliar o 

estagiário em campo. 

A Prática Jurídica, em relação à horas de trabalho semanais e regulamentação das 

atividades será orientada pela Lei 11.788 de 2008. Havendo a possibilidade do aluno-

estagiário cumprir a carga horária curricular obrigatória através do Termo de Cooperação ou 
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Convênios, utilizando-se estratégias para gestão da integração entre ensino e o mundo do 

trabalho. 

A avaliação da Prática Jurídica será composta pelo relatório, assim como dos 

documentos de avaliação do supervisor em concordância com análise do professor de 

estágio da IES, com atribuições de notas com valores de 0,0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 

4.10 Atividades Complementares 

 

A educação é concebida como um instrumento que oferece ao indivíduo a 

oportunidade de construir sua própria formação intelectual. Partindo desse princípio em 

conformidade com a Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que estabelece 

as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Direito, fica estabelecido que os alunos do Curso 

de Graduação em Direito do  Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem o dever de 

cumprir 290 horas de Atividades Complementares, como requisito imprescindível para 

obtenção de grau superior, podendo ser realizadas em qualquer fase do curso, para 

integralização curricular, desde que aprovadas pelo Coordenador do Curso. 

A contabilização das horas atribuídas a Atividades Complementares do aluno 

ocorrerão conforme o regulamento de Atividades Complementares, por meio de solicitação 

de aproveitamento de Atividades Complementares, através de requerimento do aluno e 

protocolado no Centro de Atendimento ao Aluno – CEAL, aprovados pela Coordenação de 

Curso, lançados em favor do aluno em seu histórico escolar. Serão consideradas a 

diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à formação geral e 

específica do discente, e o planejamento de mecanismos inovadores na sua regulação, 

gestão e aproveitamento. 

As Atividades Complementares visam o enriquecimento curricular, a interação teoria-

prática, a aquisição de habilidades e competências além do acompanhamento dos avanços 

científicos e tecnológicos, ao mesmo tempo em que viabiliza a flexibilização curricular. Elas 

devem ser devidamente planejadas e comprovadas, e o acadêmico será responsável pela 

organização dos documentos comprobatórios e pelo seu devido encaminhamento à Central 

de Atendimento ao Aluno – CEAL, para que as horas sejam convalidadas. 



136 

 

A carga horária de Atividades Complementares são de 290 (duzentas e noventa 

horas) horas e o seu cumprimento pode ser iniciado desde o primeiro semestre letivo, 

conforme matriz curricular. 

As Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, 

iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, 

congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino ou 

por outros cursos do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná ou de regulamentação e 

supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos não estejam previstos no 

currículo pleno da instituição, mas nele podem ser aproveitados porque circula em um 

mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos 

realizados. 

As Atividades Complementares, no seu contexto de flexibilização curricular, têm por 

finalidade propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em integração com o currículo pleno, 

uma trajetória autônoma e particular, com conteúdos extracurriculares que lhe permitam 

enriquecer o conhecimento jurídico propiciado pelo curso. As Atividades Complementares, 

inseridas no âmbito das práticas acadêmicas, são desenvolvidas sob múltiplos formatos e se 

destinam, essencialmente, a complementar a formação do aluno e ampliar sua base de 

conhecimento teórico-prático com atividades acadêmicas. 

Essas Atividades Complementares estão contempladas em Regulamento, e, 

presentemente, deixam de ser uma obrigação exclusiva do aluno, para envolverem todo o 

curso, que se obriga a proporcionar meios e modos para que o alunado possa realizar essas 

atividades com proficiência. As Atividades Complementares não se confundem com as 

atividades do Núcleo de Práticas Jurídicas. Assim, as 290 (duzentas e noventa) horas 

exigidas para Atividades Complementares são independentes das horas cumpridas no 

Núcleo de Práticas Jurídicas, e vice-versa, motivo pelo qual nenhuma atividade acadêmica 

poderá servir a dois propósitos de forma simultânea. 

As modalidades e a pontuação das Atividades Complementares estão referidas no 

quadro abaixo: 

 
Tabela 11: Relação das Atividades Complementares e o máximo de sua integralização 

curricular, por item. 
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Grupos Atividades 
Máximo de caga 

horária atribuíveis 

Procedimento para 

avaliação e validação 

AC de 

Ensino 

Disciplinas cursadas em 

outros cursos, inclusive o Curso 

de Graduação em Direito no 

Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná ou em outras IES, não 

aproveitadas por equivalência ou 

aproveitamento de estudos, 

devendo ser disciplinas correlatas 

à área de Ciências Sociais 

Aplicadas, para a Matriz Dir nº 

2017/2 

80 h  Histórico Escolar 

Atividades de monitorias ou 

lideranças nas disciplinas de 

Projetos Integradores 

30 h 
Relatório Final de 

Monitoria 

Cursos livres (informática ou 

idiomas) em instituição 

juridicamente constituída. 

40 h 
Certificado emitidos 

pelas unidades de ensino 

Aprendizagem à distância 

com afinidade e aderência ao 

curso (não são consideradas para 

este fim o Trabalho Efetivo 

Discente - TED) 

45 h 

Certificados/histórico 

emitidos pelos 

organizadores 

Participação em 

projetos/competições regionais e 

internacionais de interesse e 

relevância acadêmica, desde que 

relacionados com os objetivos do 

Curso. 

40 h 

Certificados/histórico 

emitidos pelos 

organizadores 

Participação de apresentação 

de Trabalho de Conclusão de 

Curso como ouvintes em bancas 

1 h para cada banca 

assistida (limitada a 6 

bancas por semestre) 

Declaração assinada 

por no mínimo 1 (um) 
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do próprio Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná 

membro da banca 

avaliadora 

Participação em palestras 

(fora do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná) relacionadas à 

área de concentração do curso. 

20 h 

Certificado emitido 

pela instituição/entidade 

promotora 

 

 

 

Formação Geral 

Atividades correlatas ao 

Curso de Graduação em 

Direito, que desenvolvem 

visão de mundo, 

atualidades, humanidades 

e ética  

10 horas 

AC de 

Pesquisa 

Grupos de Estudos e 

pesquisas sob a supervisão de 

professor do Curso de Graduação 

em Direito 

20 h 
Projeto e Relatório 

final 

Participação em pesquisa 

científicas, projetos de ensino e 

extensão. 

30 h por semestre 
Certificado de 

participação 

Publicação de artigos 

científicos relativos à áreas 

correlatas. 

Qualis C ou B = 10horas 

Qualis A = 20 h 

Artigo científico e 

comprovante de 

publicação 

Iniciação científica, incluindo 

pesquisas fora do âmbito do 

Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná. 

20 h por semestre 
Certificado de 

participação/Relatório 

AC de 

Extensão 

Seminários, Oficinas, 

Congressos, Simpósios, 

Conferências, Encontros 

Nacionais e Regionais, Palestras, 

Cursos de Extensão, Workshops, 

de natureza acadêmica ou 

profissional 

Hora real da Atividade 
Certificado de 

Participação 
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    Visita técnica monitorada por 

professor do curso 
Até 10 h por visita 

(limitado à 3 visitas) 

Declaração Assinada 

pelo Professor e 

Relatório 

Estágios extracurriculares não 

obrigatório, desde que que em 

atividades relacionadas com as 

disciplinas da grade curricular do 

curso 

Até 40 h 

Termo de Estágio 

juntamente com Ateste 

de Realização e Relatório 

de Atividades 

Intercâmbio Nacional e 

Internacional 

Atividades correlatas ao 

Curso de Graduação em 

Direito 

40h 

Representação discente em 

colegiados de curso e cargos de 

representação estudantil 

10h/mandato 

Declaração de 

participação. Ata de 

Eleição 

AC 

Sociais 

Trabalhos desenvolvidos com 

orientação docente, 

apresentados na Instituição 

(extraclasse), em organizações 

não governamentais, de 

assistência social, cooperativas e 

similares, de trabalho comunitário 

ou junto à comunidade e de 

relevância social 

10 h por trabalho 

(limitado à 3 trabalhos) 

Declaração Assinada 

pelo Professor e 

Relatório 

AC 

Outras 

Atividades correlatas ao Curso 

de Graduação em Direito não 

contempladas 

A critério do Conselho 

de Curso 

Documentação 

comprobatória 

Fonte: Coordenação do curso de Direito 

A carga horária total dessas atividades poderá ser contabilizada como Atividades 

Complementares, desde que relacionadas com o Curso de Graduação em  Direito, mediante 

a apresentação de cópia do certificado de participação e/ou relatório da atividade junto a 

Central de Atendimento ao Aluno – CEAL que por meio de protocolo será submetida à 

aprovação pela Coordenação do Curso de Direito para os devidos registros. 
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4.11 Trabalho de conclusão (TCC) 

 

O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

considerando o disposto nas normas legais representadas pelo Parecer CNE/CES nº 

211/2004 e Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, prevê em sua estrutura 

curricular a oferta de duas disciplinas de Trabalho de Conclusão - Elaboração de Projetos no 

9º período, com 40h e Trabalho de Conclusão - Monografia Jurídica e Artigo Científico, no 

10º período, com 40h. Entretanto a pesquisa ainda é oferecida por meio dos Projetos 

Integradores, os quais consistem em disciplinas práticas integradas às teóricas, incentivando 

o esforço coletivo entre professores e alunos com o intuito de revisar, descrever ou ampliar 

os espaços de discussão científica dos conhecimentos da área de formação do discente.  

O Trabalho Integrador é componente didático das disciplinas de Projeto Integrador, 

presente em todos os semestres do curso de Direito, agregando conhecimentos teóricos, 

reflexões e práticas das disciplinas do semestre nos eixos temáticos daquele período. Desta 

forma os alunos também desenvolvem a pesquisa nas disciplinas temáticas dos Projetos 

Integradores definidas no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito do 1º ao 

10º períodos. 

A pesquisa científica ocorre em todos os semestres, de forma continuada e 

correlacionada com os componentes curriculares, em escala ascendente de complexidade 

teórica e metodológica. 

A construção do Trabalho Integrador é desenvolvida em ambiente apropriado físico 

ou virtual, oferecendo as características adequadas ao trabalho colaborativo, levando os 

alunos à vivência de metodologias ativas, com o desenvolvimento de habilidades e a 

formação do espírito cientifico a partir das resoluções de problemas individuais e 

comunidades. 

Os Trabalhos Integradores devem conter embasamento teórico, e apresentar-se de 

acordo com as normas da ABNT e manuais de metodologia científicas adotados pela UniSL 

semestralmente desenvolvido e resultado de pesquisa, com método orientado pelo professor 
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do componente curricular Projeto Integrador e que possa ser socializado para a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral. 

Portanto, o Projeto Integrador se constitui gênese do Trabalho de Conclusão (TCC), 

quando desenvolve o espírito científico dos acadêmicos, evoluindo para sua produção 

científica final – TCC. 

O objetivo do Trabalho de Conclusão de Conclusão é avaliar as condições de 

qualificação do formando, no que diz respeito às suas atribuições profissionais, dessa forma, 

atender a e Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, o TCC do Curso de 

Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, deve ser feito individualmente, na fase 

de conclusão do Curso de Graduação, mas especificamente no último ano do curso. 

No TCC o formando conta obrigatoriamente com a orientação de um professor do 

quadro efetivo do curso, escolhido pelo aluno, dentre os seus professores ao longo do curso, 

que participará desde a escolha do tema até sua defesa, com a carga horária total de 1 horas, 

distribuídas para cada aluno por semestre, sendo desenvolvida pesquisa.  

Pretende-se com esse trabalho, que o acadêmico demonstre domínio sobre os 

conhecimentos essenciais e a capacidade de resolver problemas relacionados ao mundo 

jurídico. 

O Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em Direito, será elaborado 

segundo Regulamento Próprio, sendo propiciado aos alunos mecanismos efetivos de 

acompanhamentos, principalmente pela atenção e orientação por parte do corpo docente do 

curso, de forma integrada pelos atores envolvidos, constituindo-se numa prática 

institucionalizada devidamente implantada. Um dos instrumentos para a publicação dos 

trabalhos dos alunos é por meio de e-book Virtual, e arquivados todos em repositório 

eletrônico próprio. 

A defesa deste trabalho acontecerá, de maneira pública, para uma banca 

examinadora com no mínimo 3 membros, podendo ser 1 dos membros externo, 1 professor 

da casa e o orientador. Fica determinado que o participante externo devendo ser 

obrigatoriamente operador do Direito, e deverá ser formalmente convidado pela 

Coordenação do Curso. 
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Outra forma adotada pelo Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná   para a apresentação dos Trabalhos de Conclusão é por meio da 

realização semestral de Jornada Jurídica Cientifica, com temática jurídica de atualidades 

com apresentação e avaliação em forma de pôster (banner), ao final é produzido um e-book, 

registrado com ISBN e depositado no repositório institucional. 

 

4.12 Apoio ao discente 

 

A atenção aos discentes se dará, inicialmente, pelo programa de nivelamento 

instituído no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná e bolsas de estudo e vai se 

estendendo no percurso acadêmico com apoio à participação de eventos, apoio 

psicopedagógico, apoio no acompanhamento acadêmico, acessibilidade, divulgação de 

trabalhos e produções dos alunos, bolsas de trabalho etc.. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAPP é um órgão de apoio educacional, que 

presta acompanhamento psicopedagógico, pedagógico e psicológico, no sentido de 

contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, acessibilidade, na interação 

da formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social, visando uma 

formação profissional na educação superior de maior qualidade, a democratização do saber 

e a participação cidadã. É um órgão da Diretoria de Ensino. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atua com: 

• Orientação acadêmico-profissional; 

• Acompanhamento psicológico aos discentes; 

• Inclusão de acadêmicos com necessidades educacionais especiais- NEE (auditiva, 

visual, física e múltiplas deficiências); 

• Desenvolvimento de metodologias específicas de cada uma das necessidades 

educacionais especiais – NEE; 

• Orientação metodológica de intervenção pedagógica para responder, com qualidade, a 

alunos com altas habilidades/superdotação; 
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• Desenvolvimento de alternativas didáticas de apoio e estímulo ao aluno com altas 

habilidades/superdotação; 

• Contribuir para a construção do conhecimento de alunos com transtorno do espectro 

autista; 

• Orientação psicológica a funcionários. 

Essas ações do Núcleo associadas a um trabalho de mediação junto aos colegiados 

de curso e demais docentes inseridos na situação, priorizam o bem-estar físico e emocional 

dos estudantes acompanhados, bem como, a melhoria das condições indispensáveis à sua 

aprendizagem e formação profissional qualificada, desde o ingresso até o final de sua 

trajetória acadêmica. 

O trabalho realizado pelo Núcleo considera que o  Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná  não é uma instituição com fim terapêutico, e que, no entanto, deve zelar pela 

qualidade de vida e formação profissional de seus estudantes no ingresso, na permanência 

e finalização do curso, atuando e intervindo com ações pedagógicas e psicopedagógicas. 

É função do Núcleo, a partir de uma análise e discussão, realizar o planejamento de 

mecanismos de acessibilidade e de acompanhamento dos estudantes que, em caráter 

permanente ou temporário, apresentarem condições especiais geradoras de limitações ou 

dificuldades, demandando apoio institucional especial no processo de ensino-aprendizagem, 

a fim de que lhes sejam oportunizadas a equiparação de condições que levem à expressão 

plena de seu potencial. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 12.764, de 2012, o UniSL busca contribuir para a 

construção do conhecimento de alunos com transtorno do espectro autista por meio de 

atendimento psicológico, atendimentos diferenciados de propostas metodológicas 

apropriadas e diferenciadas e de instrumentos avaliativos sob as perspectivas das 

necessidades individuais.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná apresenta-se preparado para atender as 

demandas especiais como: deficiência visual, auditiva, física e múltiplas deficiências, 

transtorno do espectro autista e altas habilidades.  
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Aos alunos com deficiências visuais pode-se ofertar software de leitura e 

instrumentos avaliativos apropriados e com tempos diferenciados, além de ações de 

promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado para a utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos. Aos alunos de baixa visão 

oferta-se instrumentos avaliativos com fontes customizadas às necessidades individuais. 

Aos deficientes auditivos disponibiliza-se o intérprete de LIBRAS e instrumentos 

avaliativos adaptados. Os acadêmicos com demandas educacionais especiais, podem 

recebem apoio do NAPP, que lhes oferta recursos de tecnologia assistiva e também humana. 

O Programa “Quinta Cultural” é um estímulo às diferentes habilidades. A proposição de 

Monitorias que potencializa interesses por áreas de interesse e de altas habilidades.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná entende que é imperativo hoje uma 

equipe multidisciplinar preparada, com conhecimentos necessários para atender aos alunos 

nas suas demandas e direitos e, para isso, desenvolve no Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

(NAPP) o projeto PAIP (Programa de Avaliação e Intervenção Psicológica e 

Psicopedagógica). No escopo desse projeto se faz diagnóstico e se traça percursos e fluxos 

de apoio e suporte interdisciplinar, com profissionais da Pedagogia e da Psicologia, com 

suporte na área da saúde, psicológico e didático-pedagógico, garantindo condições 

adaptadas de aprendizagem e avaliação, para alunos com as mais diferentes necessidades 

especiais, assim como, prevê os mecanismos e condições de acessibilidade. O NAPP 

contempla também capacitação docente, para a proposição de metodologias diferenciadas. 

 

4.12.1 Estímulo à permanência  

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem como compromisso promover a 

atenção integral ao aluno, visando garantir sua permanência na IES e oportunizando a 

interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a inserção em 

atividades de extensão. Portanto, proporcionará ao corpo discente um adequado e eficiente 

atendimento de apoio por meio do NAPP, às atividades de sala de aula, bem como todos os 

mecanismos de acessibilidade. Além disso, proporcionará 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 
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providências e propõe soluções. Eis as formas de estímulos à permanência propostos pelo 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná: 

 

a) Monitoria 

 

O Programa de Monitoria é destinado aos alunos interessados pela oportunidade de 

desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, pesquisa 

científica e extensão. 

Os monitores auxiliaram o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, 

inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de 

atividades de pesquisa e extensão e de trabalhos práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores atuam, sob a supervisão docente, na orientação em 

trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de 

conhecimento e experiência. 

A seleção discente para a Monitoria se dá na forma de Edital Semestral. 

 

b) Mecanismos de nivelamento 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná oferecerá Programa de Nivelamento 

Institucional, a partir de diagnóstico inicial, a partir do primeiro semestre letivo de cada curso, 

como ação voltada à preparação do ingressante, considerando as suas deficiências de 

formação, com vistas a dar-lhes suporte para o desenvolvimento, com êxito, das atividades 

acadêmicas.  

 

c) Estímulo a atividades acadêmicas 

 

O curso apoiará 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 será sob a orientação 

docente, fazendo parte da estratégia de aprendizagem e objetivando o estreitamento da 

relação professor-aluno e da interface com a comunidade. 
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O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná estimulará e incentivará os alunos a 

produzirem artigos científicos para, posteriormente, serem publicados em revista acadêmica, 

da IES ou de outras instituições, conforme critérios estabelecidos pelo órgão competente. 

 

d) Organização estudantil 

 

O corpo discente será estimulado a criar órgãos de representação, organizados pelos 

próprios estudantes, regidos por regimento próprio por ele elaborado e aprovado de acordo 

com a legislação vigente. A representação tem por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento da instituição, vedadas atividades de natureza 

político-partidária, em entidades alheias ao Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. dará apoio aos estudantes no processo 

de organização dos diretórios acadêmicos além de associações culturais e Atléticas, com 

atividades artísticas e desportivas. A convivência estudantil será estimulada, mediante a 

oferta de atividades artísticas, culturais e desportivas, na sede do UniSL ou em instalações 

cedidas, mediante convênio. 

O corpo discente do Curso de Graduação em Direito tem uma Atlética, denominada  

Associação Atlética Devoradora. 

 

 

e) Capacitações tecnológicas  

 

As capacitações discentes são realizadas pela equipe da Diretoria de Ensino, no 

início de cada semestre para os alunos ingressantes. Os professores de Projeto Integrador 

também são preparados pelas capacitações docentes para que capacitem os alunos a utilizar 

as tecnologias do Trabalho Efetivo Discente - TED.  

Capacitações para as demais turmas são ministradas pela equipe da Diretoria de 

Ensino, de acordo com o agendamento realizado pelas coordenações de curso. Além dessas 

capacitações, os alunos contam com uma equipe de suporte tecnológico que fica alocada no 

laboratório de informática, de forma que as dúvidas e dificuldades são sanadas rapidamente. 

Esse suporte funciona de segunda à sexta-feira, das 8h até 12h e das 13h até 22h, e aos 

sábados das 8h até 12h. 
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Os encontros de Projeto Integrador, que utilizam extensivamente a tecnologia, são 

auxiliadas pela equipe de suporte tecnológico que passa nas salas para verificar se há 

necessidade de ajuda. 

  

Constituem currículo da formação discente: 

• Estrutura básica do AVA: forma de acesso, via portal do aluno; 

• Formas de comunicação: mural de notícias e diálogo; 

• Acesso aos TED’s que estão no AVA: acesso e formas de desenvolvimento dos desafios; 

• Acesso ao material de apoio;  

• Funcionalidade e importância dos ambientes para comunicação acadêmica e uso na 

aprendizagem; 

• Formas de integralização de nota. 

 

Como inovação de apoio ao discente, o Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário Ji-Paraná, para fins de fortalecer a aprendizagem do aluno, fornece um kit de 

livros físicos de forma totalmente gratuita de todas as bibliografias básicas indicadas para os 

alunos até o 4º semestre, como forma de política de incentivo a formação de qualidade, e 

visando manter o aluno estudando com a legislação atualizada, é que nas disciplinas de 

Estágios Supervisionados fornece um Vade Mecum anual devidamente atualizado, sem que 

haja qualquer ônus adicional para o aluno. 

f) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC /UniSL/CNPq 

(governamental) 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC da UniSL/CNPq, de 

acordo com a Resolução Normativa nº 015/2004 do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e com as decisões do Comitê Técnico-Científico do Centro 

Universitário, tem como objetivos: 

I. despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes 

de graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa que 

introduzam o jovem universitário no domínio do método científico; 

II. qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo 

de formação de profissionais para o setor produtivo. 

III. estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação no processo de 
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investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição. 

Para concorrer às bolsas do PIBIC, o professor deve submeter para análise da 

Secretaria de Pesquisa, o projeto elaborado em conformidade com as condições e os 

requisitos estabelecidos em edital próprio, aceitar os termos de compromissos a serem 

assumidos tanto pelo orientador quanto ao bolsista. 

Os planos de trabalho dos bolsistas deverão ser dimensionados para um ano de bolsa, 

com vistas a gerar resultados, a serem apresentados na forma de Relatório Final e 

apresentação oral por ocasião do Encontro de Iniciação Científica do UniSL Ji-Paraná. 

 

g) Apoio à Participação em Eventos 

 

O discente é estimulado a participação em atividades culturais e eventos científicos 

(jornadas, seminários, congressos etc.). É dever do aluno frequentar e participar da 

organização de eventos internos do UniSL Ji-Paraná, como jornadas acadêmicas e outros 

eventos promovidos pelo curso e IES, além de serem incentivados a participar de outros 

eventos, realizados pelos demais cursos/ou pela Instituição, bem como eventos externos 

(inclui-se a participação em palestras, workshops, videoconferências, congressos nacionais 

e internacionais, feiras, seminários, entre outros.), definidos nos regulamentos de atividades 

complementares. 

 

4.12.2 Formas de acesso ao curso 

 

O ingresso no Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná, conforme normatização se dará por meio do vínculo estabelecido no ato da 

matrícula, quer seja via processo seletivo, por transferência, ou ainda como portador de 

diploma e a manutenção do vínculo com a instituição requer a renovação, semestralmente, 

através das rematrículas, gerando no decorrer do curso, em cada caso, registros de notas e 

frequências, adaptações curriculares, aproveitamentos de estudos e equivalência de 

disciplinas, a expedição de documentos como declarações, certidões, históricos, entre 

outros, abertura e tramitação de processos requeridos e protocolados pelos acadêmicos. 

Esses procedimentos são normatizados, através de documentos e instrumentais específicos, 
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como o Regulamento para Aproveitamento de Estudos e Equivalências, Plano de Ensino e 

Ementas, conforme o que rege o Regimento Interno da Instituição. 

Além disso, destaca-se que os Processos Seletivos do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, são orientados por critérios que avaliem os conhecimentos adquiridos pelos 

candidatos no Ensino Médio ou equivalente para admissão nos Cursos de graduação 

pretendidos, e são regulados por meio de Editais preparados pela Comissão de Processo 

Seletivo e aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

As vagas oferecidas para cada curso são as contidas em atos autorizativos 

estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Universitário do UniSL. Os 

Processos Seletivos são abertos e publicados, pelo menos, 15 dias antes da realização da 

seleção, por meio de editais. As opções de ingresso disponíveis no UniSL para 

preenchimento de vagas, nos cursos superiores são: 

a) Processos Seletivos - são abertos e publicados, pelo menos, 15 dias antes da realização 

da seleção, por meio de editais cuja prova é realizada na sede do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, ou em Unidade de Apoio Parceira. A responsabilidade de aplicação da 

prova é sempre do UniSL.  

 Vestibular Tradicional, cuja prova é realizada em dia, hora e local publicados em 

edital; 

 Vestibular Agendado, cuja prova é realizada em dia e hora, previamente agendada 

pelo candidato. 

 

b) Nota de Enem - Exame Nacional de Ensino Médio, possibilita o ingresso, por: 
 Processo seletivo específico do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná; 
 Programa Universidade para Todos - PROUNI; 
 Financiamento – Estudantil - FIES; 

 

c) Transferência - o candidato que desejar ingressar por transferência em um curso do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,, deve comparecer à instituição com a entrega 

da documentação necessária e solicitar matrícula, que poderá ser deferida caso haja vaga 

remanescentes. 
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d) Portador de Diploma - o candidato que possui formação superior e deseja ingressar em 

um novo curso, deve comparecer à instituição com a documentação necessária e solicitar 

matrícula, que poderá ser deferida caso haja vaga remanescentes 

 

 

4.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa  

 

As ações para avaliação de todos os cursos estão previstas no PDI do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, sendo que a gestão do curso é planejada considerando 

a autoavaliação institucional,  e o resultado das avaliações externas como insumo para 

aprimoramento contínuo do planejamento do curso. 

Um dos mecanismos de autoavaliação dos cursos são os fóruns que constituem 

importante oportunidade de reflexão sobre o processo de formação universitária, o ambiente 

em que essa formação ocorre, as pessoas que contribuem para a mesma, as oportunidades 

de mercado e a responsabilidade social atribuída à futura profissão do estudante. Assim, se 

constituem um eficiente mecanismo de autoavaliação dos cursos. 

Os fóruns permitem que o acadêmico observe o ambiente interno, representado pela 

infraestrutura de apoio aos seus estudos, tanto aquele que se dá na sala de aula quanto o 

que ocorre durante atividades de extensão, de estágio supervisionado ou de pesquisa 

científica. 

Os relatórios gerados do processo de discussão dos fóruns se revelam importante 

estratégia de avaliação institucional e, por isso, os fóruns vêm sendo utilizados como fontes 

privilegiadas de delineamento de processo autoavaliativo periódico do Curso de Graduação 

em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA desenvolve relatórios de avaliação interna com 

indicadores institucionais. Esses relatórios são analisados pela CPA e apresentados no que 

se refere aos resultados das avaliações para a comunidade acadêmica. Após esse processo, 

ocorrem pelas CPA ações de capacitações que incentivam a adoção de práticas 

institucionais de autoavaliação institucional. Em seguida ocorrem campanhas sistemáticas 

de conscientização e estímulo à participação de docentes e discentes na avaliação 
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direcionadas aos gestores, docentes, discentes e funcionários. A divulgação ampliada dos 

resultados do processo de avaliação é realizada continuamente.  

No que diz respeito a avaliações externas, tanto pelo INEP como o acompanhamento 

dos Resultados do ENADE é sistemático.  

Com o objetivo de garantir à sociedade brasileira profissionais com os 

conhecimentos básicos imprescindíveis ao exercício de suas prerrogativas profissionais no 

mercado de trabalho, como uma das razões sobrepujantes para a instituição do Exame 

Nacional Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Por estas razões, o NDE de 

Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná,  realiza semestralmente, a cada edição 

do Exame Nacional Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, análise das provas 

aplicadas, objetivando verificar as competências exigidas por disciplina e conteúdo, 

verificando assim a necessidade de ajustes e atualizações do PPC e da Matriz de Referência, 

assegurando assim, o nível de competência mínimo essencial, ao mesmo tempo em que 

adéqua os conteúdos curriculares de forma a atender à exigência de capacitação dos 

profissionais do Direito em conformidade com as diretrizes traçadas por um mercado de 

trabalho globalizado. 

O Exame Nacional de Desempenho de estudantes – ENADE, integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, que junto com a Avaliação de 

Cursos de Graduação e da Avaliação Institucional, formam o tripé avaliativo, permitindo 

conhecer e monitorar a qualidade dos cursos e das instituições superiores. 

O aprimoramento contínuo do Projeto Pedagógico, por meio de análise de conteúdos 

e competências exigidas nas edições do ENADE, pelas revisões da Matriz de Referência, o 

Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná (Coordenação 

e NDE), acompanha continuamente tais exigências de conteúdos programáticos, com o 

objetivo de melhor o desempenho dos acadêmicos, o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias na formação geral e profissional do egresso de Direito, que o tornem 

aptos para o exercício da profissão. 

Concluindo, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná propõe uma autoavaliação 

como instrumento de evolução constante e de concretas mudanças qualitativas, no âmbito 
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dos cursos, para o bem da Instituição, da sua comunidade acadêmica e da sociedade que 

vive em sua área de influência. 

 

4.14 Tecnologias de informação e comunicação no processo ensino- aprendizagem 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, no escopo de uma mudança de modelo 

acadêmico, investiu em tecnologias de informação e comunicação (TICS) como ferramentas 

de suporte ao processo ensino-aprendizagem, para todos os seus cursos.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná  utiliza desde o segundo semestre de 

2012 salas virtuais de aprendizagem (AVA) para as disciplinas presenciais e uma respectiva 

supervisão pedagógica para apoio, treinamento e suporte. Estas salas norteiam os trabalhos 

das coordenações, docentes e discentes, pois, são utilizadas como espaço de referência 

para comunicação. Além disso, é utilizada como ambiente de aprendizagem pelo docente. 

Há dois tipos de salas virtuais: 

• Para disciplinas; 

• Para cursos de extensão. 

Ainda há o espaço virtual denominado “Comunidade virtual dos cursos”, que 

proporcionam diferentes ferramentas de comunicação entre coordenadores, professores e 

alunos.  

Pesquisa “Online”. A biblioteca possui rede local composta de um servidor e seis 

terminais. Podem ser acessadas da Biblioteca a base de dados que contém o acervo da 

Biblioteca, fontes de informação em CD-ROM, as bases do IBICT (somos Unidade 

Participante) como o CCN – Catalogo Coletivo Nacional, o COMUT – Programa de 

Comutação Bibliográfica e os periódicos online; A BIREME e suas bases MEDLINE, 

Academic Search Elite e LILACS (somos Unidade Participante); além do acesso à rede 

mundial de informações, a Internet, através dos computadores disponíveis para os usuários. 

“Minha Biblioteca” – essa base de dados de livros digitais é fruto de um consórcio formado 

pelas editoras: Atlas, Saraiva, Grupo GEN (composto pelas editoras Guanabara Koogan, 
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LTC, Santos, Forense, Método, Forense Universitária, EPU e AC Farmacêutica) e Grupo A 

(composto pelas editoras Artmed, Bookman, Artes Médicas McGrawHill, Penso e Tekne). 

A “Minha Biblioteca” (biblioteca virtual) oferece acesso online ao texto integral de 

mais de 4350 livros digitais 24 horas por dia 7 dias por semana, através de acesso via internet 

a uma plataforma simples e moderna disponível dentro do portal do aluno e do professor. Os 

professores e acadêmicos podem acessar essa base de dados de qualquer lugar via 

computador, tablet e smartphone. A assinatura dessa base de dados de livros é uma solução 

ética e sustentável para problemas de cópias ilegais de obras. 

Disponibiliza também a ferramenta “Minha Biblioteca” onde coordenadores de cursos 

e professores podem montar suas próprias referências bibliográficas, através da consulta ao 

catálogo de editoras do consórcio. Bem como, podem customizar livros oferecendo títulos 

personalizados, composto por capítulos de diversas obras, já separados para seus alunos, 

atendendo a uma necessidade bibliográfica específica dos seus cursos.  

Laboratórios de Informática: O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem 3 

(três) Laboratórios para uso discente, somando 80 máquinas disponibilizadas, além de 3 

grupos de laboratórios móveis, somando 150 notebooks com diferentes configurações para 

atenderem às diversas necessidades.  

Acesso à Internet “sem fio”: O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

disponibiliza acesso à internet nas áreas de convivência e na Biblioteca. Funciona 

regularmente de segunda a sexta-feira das 08 às 22 horas ininterruptamente. Aos sábados 

de 08 às 18 horas. 

A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica e egressos das IES. Todos os 

livros e periódicos estão disponíveis para consulta. O empréstimo domiciliar, assim como a 

utilização dos equipamentos, é restrito aos acadêmicos, funcionários e professores da 

instituição. 

Recursos Didático-Pedagógicos (Audiovisual): O UniSL Ji-Paraná disponibiliza para 

alunos e professores materiais de apoio didático-pedagógico, com reserva “online” pelo 

portal do professor, facilitando a disponibilidade dos equipamentos e a previsão de uso em 

tempo hábil. São disponibilizados Projetores Multimídia, Televisores, Amplificadores de Som, 

Caixas de Som Acústicas, Microfones com fio e Microfones sem fio, Caixas de Som para 

Multimídia.  
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O curso de Direito, conta com a moderna plataforma Blue. Nesse ambiente virtual de 

aprendizagem, há espaços de comunicação e interação como: quadro de avisos, materiais 

e conteúdo da(s) disciplina(s), calendário, cronogramas, recursos para envio de tarefas e 

ferramentas de comunicação. 

No curso de Direito, uma das formas de TICS é o uso das salas de PI e dos 

laboratórios (incluindo os laboratórios móveis), para desenvolvimento de atividades através 

de softwares como o Excel, que auxilia no desenvolvimento e análise de planilhas, além e 

outras atividades integrantes do curso. 

 

Acesso à Internet “sem fio”: O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná disponibiliza 

acesso à internet livre e gratuita em todo o campus. 

Recursos Didático-Pedagógicos (Áudio-visual): O Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná disponibiliza para alunos e professores materiais de apoio didático-pedagógico, com 

reserva “online” pelo portal do professor, facilitando a disponibilidade dos equipamentos e a 

previsão de uso em tempo hábil. São disponibilizados Projetores Multimídia, Aparelhos DVD, 

Aparelhos Mini-system, Amplificadores de Som, Caixas de Som Acústicas, Microfones com 

fio e Microfones sem fio, Caixas de Som para Multimídia.  

No curso de Direito, uma das formas de TICS é o uso do peticionamento de Processo 

Eletrônico - PJE como ferramenta didática, o que permite aos acadêmicos estarem 

conectados com as novas tendências do trabalho na área jurídica. 

O aluno do curso de Direito tem ainda, sustentado por tecnologias e como âncora de 

seu processo de aprendizagem, acesso ao acervo da Biblioteca do UniSL, tanto ao acervo 

físico (para localização e reserva) como o virtual. Tem disponível, virtualmente a “Minha 

Biblioteca”, links para periódicos eletrônicos e bases de dados. O acervo é totalmente 

informatizado. O software bibliográfico utilizado é o Arches Lib. O software permite a 

recuperação de dados através do título, autor, assunto, editora, local de publicação, tipo de 

documento. 

 

4.15 Tecnologias de informação e comunicação – TICS - na gestão acadêmica 
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No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná o uso de tecnologias para a gestão 

acadêmica prevê mecanismos no portal destinado aos discentes. O Portal do Aluno 

disponibiliza aos discentes serviços tecnológicos  online que facilitam o acompanhamento da 

vida acadêmica e financeira na instituição.  

Alguns dos serviços disponíveis através do Site institucional: 

● Suporte ao Aluno: Por meio de chat online, o aluno pode solicitar suporte via Web 

simplificando e dando agilidade em seu atendimento. 

 

Alguns dos serviços disponíveis através do Portal do Aluno são: 

 Comunicado: informações de interesse comum aos discentes podem ser disponibilizadas 

por meio do Portal do Aluno. 

 Plano de ensino: o plano de ensino de cada disciplina na qual o aluno está matriculado 

fica disponível no Portal e pode ser baixado no formato pdf. Cada plano contém a 

bibliografia básica e o cronograma da disciplina. 

 Extrato de notas: o sistema disponibiliza as notas e faltas do semestre vigente ao aluno, 

e sinaliza se este está aprovado, reprovado, reprovado por falta ou se terá que realizar o 

exame final. 

 Acesso aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs): o Portal do Aluno possui 

um redirecionamento para os AVAs que a instituição utiliza. 

 Acesso ao Medline e Academic Search Elite: o Portal do Aluno oferece o 

redirecionamento para a biblioteca Medline ou Academic Search Elite. 

 Acesso à Minha Biblioteca: o Portal do Aluno oferece o redirecionamento para ao acervo 

online “Minha Biblioteca”.  

 Gerenciamento Financeiro: por meio do Portal do Aluno o discente pode imprimir 

boletos, verificar o histórico financeiro e o valor do currículo que está cursando. 

 Rematrícula web: o discente pode realizar sua rematrícula, escolhendo as disciplinas que 

irá cursar. 

 Gerenciamento acadêmico: o sistema permite que o discente verifique o seu horário, 

acesse o material didático que o docente disponibilizou, visualize o histórico comparativo 

com as disciplinas já concluídas, solicite e acompanhe protocolos de atendimento. 

 Protocolos: Através de função de Protocolo, o aluno pode solicitar on-line a solicitação 

de documentos e processos. Assim, o aluno pode acompanhar passo a passo como está 



156 

 

o andamento de seus protocolos, de forma que o pode se dirigir à instituição apenas para 

efetuar a retirada do mesmo.  

 

 

4.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O UniSL Ji-Paraná alinhado a experiência do usuário, conta com a moderna plataforma 

Blue. Essa plataforma tem três características:  

 

1.  Realiza avaliações com alunos da rede de ensino, apura os resultados de maneira 

automática, permitindo a visualização de pontos de melhoria de cada habilidade, 

liberando atividades à partir do perfil do aluno.  

2. Gerencia conteúdo e Desafios de aprendizagem, que têm por finalidade favorecer 

o processo de ensino e aprendizagem. Os Desafios são problematizações e sua 

sistemática está alicerçada na Pedagogia Ativa. O sistema permite agendamento de 

atividade presencial com a finalidade de trabalhar as correções em grupos, individuais, 

em pares ou autocorreção, postar atividades dissertativas e fazer o fechamento da 

atividade.  

3. Avaliação final; o sistema permite fazer agendamento de avaliação. Nesse ambiente 

virtual de aprendizagem, há espaços de comunicação e interação como: quadro de 

avisos, materiais e conteúdo das disciplinas, calendário, cronogramas, recursos para 

envio de tarefas e ferramentas de comunicação.  

 

          Permite também a gestão da aprendizagem dos alunos, um acompanhamento 

eficaz, onde os gestores conseguem em tempo real saber tudo que está acontecendo com 

os alunos, permitindo que façam o acompanhamento da evolução do aluno criando as 

melhores estratégias de intervenção. 

 

 

4.17 Procedimentos de acompanhamento e de  avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 



157 

 

Avaliar nunca foi e nunca será um fácil procedimento no processo de ensino-

aprendizagem no âmbito universitário. Depende de esforço coletivo e reflexões acerca de 

suas dimensões, incluem uma série de atividades elaboradas para analisar a aplicação geral 

de um programa, componentes de aula ou objetivos, permitindo que avaliadores analisem 

dentro de padrões previamente estabelecidos até que ponto as metas e os objetivos 

esperados para o momento foram atingidos. 

A avaliação posiciona a análise docente acerca das informações necessárias para 

que seja possível a implementação de programas de melhoramento das deficiências do 

grupo em formação, seja estas específicas de sala de aula, teóricas, de aplicação ou 

comportamental, podendo de forma direta impactar no resultado final do somatório de 

saberes que se busca para compor o saber profissional. Neste sentido, avaliação é muito 

mais que construir programas em que se busca mensurar objetivos comportamentais, 

elaborar testes ou analisar resultados, pois busca-se harmonizar, do ponto de vista 

pedagógico, o que se ensina com o que se aprende. 

O docente tem o papel de acompanhar o desempenho do aluno por meio de 

instrumentos voltados ao cumprimento dos objetivos e dos resultados da disciplina, tendo 

como ponto de observância as seguintes questões: Acompanhar e avaliar o movimento do 

aluno na busca do saber e os elementos que este constrói para o alcance dos objetivos, 

devendo, assim, ser parceiro durante este processo; Especificar, inicialmente, os critérios de 

avaliação e pontuação ao início do semestre incluindo o aspecto atitudinal como elemento 

de pontuação; Dar retorno crítico ao processo desenvolvido pelo aluno como avaliações, 

seminários, estudos de caso clínico, entre outros instrumentos de avaliação, devendo ser 

cuidadoso para que as críticas sejam estimuladoras para as melhorias; Deve atentar para 

que todos os aspectos do desempenho de um aluno devem ser avaliados conforme 

especificado na disciplina; Um professor deve, no mínimo, garantir que o método selecionado 

para atribuição de nota ou conceito seja claramente entendido pelo aluno. O método deve 

explicar como cada conceito é determinado e delinear o que o aluno deve fazer para alcançá-

lo; A avaliação deve possuir caráter de fácil entendimento; Os alunos devem ser informados 

logo no início da disciplina sobre os critérios de desempenho; Os conceitos devem basear-

se em critérios imparciais que avaliem o desempenho no decorrer da disciplina.  
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4.18 Estratégia da avaliação 

Como estratégia da avaliação o Curso de Graduação em Direito, coerente com os 

objetivos propostos, busca utilizar diferentes abordagens didáticas para avaliar o processo 

de ensino e de aprendizagem. E ainda a criatividade, capacidade de compreensão e 

desenvolvimento de projetos e problematização.  

A construção de uma proposta de avaliação é decorrente da concepção que se sobre 

aprendizagem, a qual expressa por sua vez uma opção por um modelo epistemológico-

pedagógico. É importante se definir o papel da avaliação no processo de ensino 

aprendizagem, articulando-a aos objetivos, conteúdos, métodos, ao projeto político 

pedagógico da institucional e aos objetivos, características e perfil do profissional que se quer 

formar. 

O processo de avaliação do desempenho discente, no âmbito do Centro universitário 

São Lucas Ji-Paraná , é entendido como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem e obedece às normas e concepções pedagógicos. A IES tem entendido que 

assim como a Matriz Curricular direciona o currículo de uma instituição educacional, levando 

em conta as concepções de ensino e aprendizagem, apresentando competências e 

habilidades, conteúdos, metodologias e processos de avaliação; a Matriz de Referência é 

orientadora do processo avaliativo da Proposta Curricular, objetivando diagnosticar a 

ocorrência ou não de aprendizagem e suas razões, visando também o replanejamento do 

trabalho pedagógico. 

A Matriz de Referência (MR) apresenta as competências que em seus diferentes 

níveis de complexidade, gera as associações desejadas e em cada uma delas, a indicação 

das habilidades a serem desenvolvidas e consequentemente avaliadas. Assim, a MR 

apresenta de modo explícito, o que se quer verificar em termos de avanços da aprendizagem 

dos estudantes. Por meio das habilidades a matriz indica a formulação dos instrumentos de 

avaliação e a análise dos resultados do desempenho. 

Portanto, a matriz aponta para as habilidades a serem desenvolvidas, evocam os 

conteúdos que estão informados com uma função mental, via descritores, e alimenta a 

avaliação processual e somativa ao longo do semestre, como também a Avaliação Integrada 

no final do semestre. Com esse desenho, a Matriz de Referência também se constitui como 
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parâmetro para promover orientações e feedback nas trajetórias profissionais formativas, 

para os próprios participantes da avaliação e para gestores educacionais. 

A Avaliação Integrada é uma avaliação de caráter interdisciplinar, pois promove um 

elo entre as disciplinas de cada semestre. Ela visa diagnosticar se o conjunto de 

conhecimentos e as habilidades propostas para o período foram desenvolvidas pelos alunos. 

E por isso, também é considerada uma forma de avaliar o currículo proposto. A avaliação 

Integrada passa por análise preliminar sob a luz da Teoria Clássica de Testes(TCT) e, 

posteriormente, a análise se baseia na Teoria de Resposta ao Item(TRI) para cálculo de 

proficiência. A Avaliação Integrada compõe a nota de N2. 

Os instrumentos avaliativos são concebidos a partir de problematizações, 

simulações e situações-problema, promovendo articulações entre teorias e práticas. Para o 

caso de questionários, provas ou testes, as situações-problema poderão ser avaliadas por 

meio de questões abertas ou fechadas; assim, uma questão poderá investigar, de forma 

concomitante, vários recursos e características de perfil, permitindo um levantamento de 

indicadores das competências desenvolvidas. A avaliação do desempenho discente é feita 

por disciplina, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento.  

4.18.1 Sistema de apuração de notas atribuídas ao rendimento escolar do aluno  

Os critérios avaliativos estão previstos em Resolução aprovada em CONSEPE e 

CONSU. O desempenho discente é mensurado por Trabalho Efetivo Discente - TED e 

Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV) para a composição de notas parciais referentes 

ao 1º e ao 2º bimestres e denominadas (N1) e (N2), respectivamente. As notas  parciais de 

N1 e N2 têm composição diferenciada. A N1 resulta da somatória de 2 (dois) pontos de 

Trabalho Efetivo Discente - TED mais 8 (oito) pontos oriundos de diferentes instrumentos 

avaliativos, denominados (DEM.AV – Demais Instrumentos Avaliativos). A N2 por sua vez, 

resulta de da somatória de 2 (dois) pontos de (TED) mais 6 (seis) pontos oriundos de 

DEM.AV. mais 2 (dois) pontos de Avaliação Integrada.  

Todas os Trabalhos Efetivos Discentes - TED valem 2 pontos e a nota final de TED 

resulta de média aritmética simples: soma-se todos os TED’s e divide-se pelo número de 

TED’s realizadas. 
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Para compor a nota de Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV), o professor deve 

recorrer a no mínimo um instrumento avaliativo, devendo ser usados mais do que um 

instrumento avaliativo, e a eles serem atribuídos pesos de acordo com a sua importância e 

complexidade na composição da nota, para que seja calculada uma média ponderada 

bimestral, com uma casa decimal, sem arredondamento.  

A Média do Semestre (MS) é resultado da Média Aritmética Simples das notas 

parciais de N1 e N2, admitindo-se somente fração de meio ponto, com arredondamento. [MS 

= (N1 +N2)/2] 

O desempenho para aprovação nas disciplinas presenciais é Média Semestral (SM) 

igual a 6,0 (seis) pontos ou superior. 

A Avaliação Substitutiva (AS) é realizada ao final do semestre letivo, conforme 

calendário acadêmico e sua nota substituirá a nota parcial de menor valor, prevalecendo 

sempre nota maior (N1, N2 e AS).  

É critério de aprovação e reprovação por desempenho MS igual ou superior a 6,0 

(seis) pontos e a MS corresponderá à Nota Final (NF), considerado aprovação direta.  

            Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e demais atividades programadas. 

 

4.19 Número de vagas 

 

O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná vem 

cumprindo seu papel com a sociedade na medida em que forma profissionais com 

competências técnicas e científicas, com postura ética e comprometidos com a justiça social 

equânime, demonstrado pelos resultados satisfatórios dos indicadores de qualidade do MEC 

(CPC e ENADE 3 e Avaliação Externa para fins de Reconhecimento - 4) e das aprovações 

que vem apresentando desde a formação da primeira turma em 1995, com média acima dos 

índices nacional e regional, nos Exames de Ordem, divulgados pela Ordem dos Advogados 

do Brasil. O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 
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está autorizado com 247 vagas anuais, com duas entradas semestrais, oferecidas por meio 

de processos seletivos de 100 vagas para o 1º semestre no noturno e 40 vagas para o 

vespertino e 67 vagas para o 2º semestre no noturno e 40 para o vespertino. O número de 

total de vagas do Curso de Graduação em Direito e a relação entre número de alunos e corpo 

docente, corresponde de forma excelente à dimensão do corpo docente e às condições de 

infraestrutura da IES, atende amplamente a realidade do curso de Direito no âmbito 

institucional. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná conta com uma adequada infraestrutura 

física, caracterizadas por edificações que permitem o funcionamento de uma Instituição de 

Educação Superior, salas de aula amplas, sala de professores, e reuniões, laboratórios de 

informática, biblioteca com acervo disponível para consulta e empréstimo e equipada, áreas 

de convivência e demais ambientes necessários às atividades acadêmicas visando à 

eficiência e à efetividade. 
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 CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

 

Nessa dimensão encontram-se os dados referentes ao corpo docente do Curso de 

Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. Essa parte do projeto 

pedagógico segue os indicadores do instrumento de avaliação do Instituto Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – INEP, que se encontra vigente. 

 

5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Direito, como órgão de 

apoio a atividade acadêmica, encontra-se implantado nos termos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, do Centro Universitário São Lucas, que trata das atribuições 

do NDE - Núcleo Docente Estruturante.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo-revisor-deliberativo 

responsável pela concepção do Projeto Pedagógico dos cursos e tem, por finalidade, a 

implantação-aplicação-desenvolvimento do mesmo.  

Conforme consta no Regimento Interno do UniSL Ji-Paraná, são atribuições do NDE: 

I. Propor alteração na matriz curricular, matriz de referência e das disciplinas que 

integram o curso, submetendo-a ao Colegiado de Curso; 

II. Acompanhar a implementação da matriz curricular, matriz de referência e o 

ementário que integram o curso;  

III. Propor ações de pesquisa e extensão que desenvolvam os objetivos do curso 

garantindo a construção do perfil do egresso conforme projeto pedagógico do 

curso; 

IV. Analisar a pertinência dos materiais didáticos necessários ao currículo;  

V. Avaliar os indicadores de desempenho discente;  

VI. Propor novos cenários de aprendizagem nos estágios supervisionados e nas 

práticas profissionais que permitam o aumento da qualidade das vivencias 

profissionais para o aluno. 
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Ainda, sua função também será atuar no acompanhamento, consolidação e 

atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica e verificando o impacto do 

sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante, a partir da análise e 

adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do 

trabalho. A partir disso, haverá o planejamento dos procedimentos para permanência de 

parte de seus membros até o ato regulatório seguinte. 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná  encontra-se instalado e atuante, nomeado por Portaria 

expedida pela Reitoria da instituição, para mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, 

composto por cinco professores, todos com formação especifica na área de direito e titulados 

em pós-graduação stricto sensu. 

Tabela 12: Núcleo Docente Estruturante 

Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE 

Nome Formação Titulação Regime de 
Trabalho 

Rosicler Carminato 
Guedes de Paiva 

Graduada em 
Direito 

Especialista  Integral 

Susana Maria Mana 
Araoz 

Graduada em 
Psicologia 

Doutora  Parcial 

 
Aroldo Bueno de 
Oliveira 

Graduado em 
Direito 

Mestre  Parcial 

 

Jefferson Freitas Vaz Graduado em 
Direito 

Especialista  Parcial 

Kellyana Bezerra de 
Lima Veloso 

Graduada em 
Direito 

Mestre  Integral 

Fonte: Coordenação do curso de Direito 

 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante está prevista em regulamento próprio, 

garantindo o número mínimo de 5 docentes participantes, dentre eles o coordenador de 

curso, todos são professores, havendo titulação de doutor, mestres e especialistas 
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contratados em regime parcial ou integral, com vasta experiência docente. O regulamento 

garante a manutenção de parte de seus membros desde o último ato regulatório do curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante - NDE: 

a) Elaborar-revisar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e 

fundamentos; 

b) estabelecer e adequar o perfil profissional do egresso do curso, em consonância com 

DCN e mundo do trabalho; 

c) atualizar periodicamente a matriz de referência e o projeto pedagógico do curso; 

d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Conselho de 

Curso, sempre que necessário; 

e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado e em conjunto com a CPA; 

f) responsabiliza-se pela gestão da aprendizagem retroalimentando o currículo e matriz de 

referência à partir dos resultados de avaliação da aprendizagem e das avaliações propostas 

pelo SINAES e exame da OAB; 

g) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares, planos de estudos 

e relatórios das bibliografias do curso; 

h) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo projeto pedagógico. 

Ainda, sua função também será atuar no acompanhamento, consolidação e 

atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica e verificando o impacto do 

sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante, a partir da análise e 

adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do 

trabalho. A partir disso, haverá o planejamento dos procedimentos para permanência de 

parte de seus membros até o ato regulatório seguinte. 
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5.2 Coordenação de Curso 

 

Em conformidade com o Regimento Interno do UniSL Ji-Paraná a Coordenação de 

Curso constitui unidade da estrutura do Centro Universitário, para todos os efeitos de 

organização administrativa, didático-científica e de administração de pessoal docente. 

A Coordenação de Curso é dirigida por um Coordenador designado pelo Reitor, 

podendo ser reconduzido. O Coordenador de Curso é substituído em suas faltas e 

impedimentos eventuais pela Coordenação Acadêmica e em seu impedimento por um 

professor, designado previamente pelo Reitor. 

A coordenação do curso de Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, está 

a cargo da Professora Especialista Rosicler Carminato Guedes de Paiva, que atua em regime 

de trabalho de tempo integral, permanece a frente da coordenação designado por meio de 

Portaria. A atuação da coordenadora do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, como unidade acadêmica administrativa, vincula-se à 

Diretoria de Ensino e a Pró-Reitoria Acadêmica. 

Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, este gestor também 

atua nas relações interpessoais, nas proposições de ações pedagógicas de ensino-

aprendizagem, na representação e atuação efetiva nos diferentes espaços educativos e de 

gestão e nas políticas e ações institucionais. Estas funções estão em acordo com o previsto 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Regimento Interno do UniSL.  

Em sintonia com o NDE, apresenta ao núcleo todas as demandas de ordem 

acadêmica e pedagógica, visando o contínuo aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do 

Curso.  

A coordenadora do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, exerce assim uma função importante de gestão do curso em especial junto 

ao Núcleo Docente Estruturante do qual é seu gestor. Além da atuação no NDE, atua no 

Colegiado de curso, e é membro nato do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE. Atua em parceria com a CPA nos procedimentos de auto avaliação do curso. 

Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, este gestor atua à partir de 

um plano de ação documentado e compartilhado, nas proposições de ações pedagógicas de 

ensino-aprendizagem, no planejamento do curso, na representação e atuação efetiva nos 
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diferentes espaços educativos e de gestão e nas políticas e ações institucionais. Nas 

relações interpessoais com alunos e docentes, administrando as potencialidades desses 

professores favorecendo a integração de docentes e o auto-desenvolvimento dos mesmos e 

do curso.  Estas funções estão em acordo com o previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Regimento Interno do UniSL. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

I. Superintender, coordenar, acompanhar e controlar o funcionamento do curso 

sob a sua Coordenação;  

II. Coordenar a elaboração e atualização permanente do projeto pedagógico do 

curso em consonância com as correspondentes diretrizes curriculares 

nacionais e com o apoio do respectivo Núcleo Docente Estruturante;  

III. Especificar e propor a infraestrutura necessária à realização e execução do 

projeto pedagógico do curso, observando-se os padrões de qualidade fixados 

pelo Centro Universitário;  

IV. Promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito do curso, com o apoio das Diretorias;  

V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-administrativo 

no âmbito do seu curso;  

VI. Encaminhar a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, nos prazos fixados 

pela Pró-Reitoria Acadêmica, os relatórios e informações sobre avaliações e 

frequência de alunos;  

VII. Coordenar o planejamento e o controle das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e as atividades complementares previstas no projeto pedagógico do 

curso, assegurando-lhes integração e articulação vertical e horizontal;  

VIII. Presidir o Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

participar ativamente, como membro do CONSEPE e do CONSU quando for o 

caso, encaminhando os projetos e os assuntos de natureza de ensino e 

administrativas de interesse do curso;  

IX. Administrar, de forma ética, os relacionamentos, criando condições favoráveis 

ao desenvolvimento de um clima de respeito e cordialidade;  

X. Realizar visitas periódicas às turmas do curso e fazer reuniões com os seus 

representantes, registrando expectativas e informações que contribuam para a 



167 

 

autoavaliação dos cursos subsidiando as melhorias das condições de ensino;  

XI. Coordenar a elaboração e implantação de manuais de procedimentos 

específicos do curso, visando à padronização e à otimização dos processos de 

trabalho, em consonância com as normas do Centro Universitário; 

XII. Articular-se com o mercado de trabalho, visando à constante adequação do 

curso e do processo seletivo dos seus candidatos às necessidades e 

exigências econômicas, políticas e sociais;  

XIII. Definir o público-alvo, o mercado e as estratégias necessárias à consolidação 

da imagem e do conceito do curso e programas e projetos a ele relacionados, 

apoiando as atividades de divulgação do Curso e de captação de novos alunos;  

XIV. Estabelecer parcerias visando à integração da comunidade interna e externa e 

à obtenção de melhores resultados nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão;  

XV. Executar a política de acompanhamento de egressos no âmbito do seu curso;  

XVI. Propor a criação de cursos sequenciais, de cursos e programas de pós-

graduação e de extensão, através da elaboração de projetos que demonstrem 

a viabilidade administrativa e financeira da proposta;  

XVII. Comprometer-se com a autoavaliação do curso no que diz respeito aos 

processos de trabalho e dos resultados esperados da gestão do curso, assim 

como, com a avaliação do desempenho dos docentes e dos seus 

colaboradores técnico administrativos, identificar necessidades e propor ações 

para a sua qualificação; 

XVIII. Analisar os indicadores de qualidade resultantes dos processos avaliativos 

relacionados ao SINAES, e propor ações de melhoria para superar fragilidades 

identificadas no âmbito do curso;  

XIX. Gerenciar aspectos acadêmicos, administrativos e financeiros relacionados 

com os alunos vinculados ao curso;  

XX. Articular-se com coordenadores dos demais cursos do UniSL, com vistas ao 

apoio técnico na apresentação de propostas, elaboração de projetos e 

instrumentos de controle e acompanhamento de seus processos de trabalho;  

XXI. Adotar as providências necessárias ao funcionamento regular do curso e, em 

caso de urgência, as medidas que considerar pertinentes, mesmo que sujeitas 

à aprovação posterior das autoridades acadêmicas; 
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XXII. Distribuir tarefas de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades;  

XXIII. Supervisionar a execução do programa de monitorias;  

XXIV. Decidir, relativamente aos pronunciamentos de professores das disciplinas, 

sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;  

XXV. Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade;  

XXVI. Aplicar as penalidades disciplinares, no âmbito de sua competência, previstas 

neste Regimento Geral;  

XXVII. Manifestar-se sobre aproveitamento de disciplinas isoladas cursadas em outras 

instituições, para fins de creditação no histórico escolar do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná, conforme regulamentação própria, ouvido o Colegiado 

de Curso, quando necessário; 

XXVIII. Deliberar sobre o aproveitamento de publicações para fins de dispensa 

de TCC, nos termos de seu regulamento, tal como definir os critérios para que 

o pedido de dispensa seja apreciado, ouvindo, quando necessário, o Colegiado 

de Curso; e 

XXIX. Exercer todas as funções próprias ou correlatas à Coordenação de Curso ou 

ainda outras que lhe sejam delegadas pelo Reitor e pelo Pró-Reitor. 

 

Tabela 13: Coordenação do Curso 

Coordenador 

Nome  Rosicler Carminato Guedes de Paiva 

Titulação 
acadêmica 

Especialista em Ciência Jurídica 

Formação Bacharel em Direito 

Experiência Profissional Magistério 
Superior 

Gestão Acadêmica 

32 anos 26 anos 01 ano e 04 meses 
Regime de 

trabalho 
Tempo Integral 

Fonte: Coordenação do curso. 

O coordenador do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, a Professora Especialista Rosicler Carminato Guedes de Paiva, atua em 
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regime de trabalho de tempo integral, (40 horas semanais) sendo 35 horas dedicadas à 

coordenação, o que possibilita: o atendimento da demanda; gestão do curso; relação com 

os docentes, discentes, e equipe multidisciplinar; e a representatividade nos colegiados 

superiores. 

 O atendimento da demanda, somente é possível por meio da elaboração de um 

plano de ação inovador documentado e compartilhado, com o estabelecimento de 

indicadores de desempenho da coordenação, e o planejamento da administração do corpo 

docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua. Considerando que o 

Curso de Graduação em Direito possui autorização de 247 vagas anuais, a relação número 

de vagas por horas de coordenação é de 4h vagas por hora de coordenação. 

 

 

5.3 Coordenação Adjunta 

 

O coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

conta com o apoio de um coordenador adjunto a cargo do Professor Especialista Paulo 

Rodrigues da Rosa, que atua em regime de trabalho de tempo integral, que de forma direta 

presta todo o apoio ao coordenador titular, substituindo nas suas faltas e impedimentos 

legais, com vista a cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, sua atuação está 

pautada nas relações interpessoais,  portanto, o coordenador adjunto exerce assim uma 

função importante de gestão do curso. Assim, para cumprir os requisitos legais e de 

qualidade do curso, atuando nas relações interpessoais com alunos e docentes. 

 

 

 

5.4 Corpo docente  
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A titulação do docente influi diretamente no seu desempenho em sala de aula, 

podendo caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos dos componentes 

curriculares e fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada. Sendo 

assim, os diversos espaços de ensino-aprendizagem do Curso de Graduação em Direito 

do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná contam com uma estrutura docente 

qualificada, com predominância de docentes com título de Pós-graduação stricto sensu, 

com formação acadêmica compatível com o Projeto Político Pedagógico, em consonância 

com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo CNE. Possui adequação de 

carga horária necessária para o desenvolvimento das atividades propostas no Projeto 

Pedagógico do curso e demais diretrizes institucionais. Essa adequação permite um 

melhor relacionamento dos docentes com as necessidades identificadas pela comunidade 

acadêmica visando a uma melhor formação educacional, humanística e sociocultural dos 

discentes da Instituição.  

Assim, o Curso de Graduação em Direito possui a grande maioria de docentes 

contratados em regime de tempo parcial e/ou integral garantindo um regime de trabalho 

adequado para atender as práticas acadêmicas em suas ações internas e externas 

desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e/ou extensão. 

O regime de trabalho do corpo docente do Curso de Graduação em Direito do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná e composto em sua grande maioria por meio de regime 

Integral e Parcial, visando possibilitar o atendimento integral da demanda. Outrossim, 

também é levado a efeito a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a 

participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações 

de aprendizagem.  

Para uma melhoria contínua, utiliza-se o planejamento e gestão, documentação 

descritiva sobre as atribuições individuais dos professores, considerando-se a carga horária 

total por atividade. 

Em relação à experiência profissional e experiência acadêmica na educação superior, 

os docentes do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

possuem, na sua totalidade, mais de cinco anos de experiência. Isso garante o conhecimento 

necessário e compatível para o bom desenvolvimento da organização curricular, que é 

fundamentada nas diretrizes curriculares nacionais na educação superior para o referido 
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curso e nas exigências das disposições legais, no Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, que regulamenta a formação profissional, como norma balizadora para o exercício das 

carreiras jurídicas, assim como em condições impostas pelo mundo contemporâneo. 

O corpo docente do curso constitui-se com os seguintes profissionais.  

Tabela 14: Corpo docente. 

DOCENTE TIT. ADM. RT 

1. Aroldo Bueno de Oliveira Ms 03/08/15 TP 

2. Claudenir da Silva Rabelo Esp 06/02/19 TP 

3. Cheila Cristina da Silva Esp 07/10/19 TP 

4. Eber Coloni Meira da Silva Esp 07/02/19 HR 

5. Eliomar Albernaz Esp 27/01/20 TP 

6. Francieli Borchatt da Cruz Ms 19/02/18 TP 

7. Haruo Mizusaki Ms 18/02/19 HR 

8. Hudson da Costa Pereira Esp 19/02/19 TP 

9. Jefferson Freitas Vaz  Esp 01/08/06 TP 

10. José Ney Martins Junior Esp 08/02/20 TP 

11. Kellyana Bezerra de Lima 
Veloso 

Ms 15/07/19 TI 

12. Marlete Maria da Cruz 
Correa da Silva 

Esp 01/08/95 TP 

13. Michael Lucas Coutinho 
Duarte 

Esp 27/01/20 TP 

14. Oscar Francisco Alves 
Junior 

Ms 01/09/05 HR 

15. Paulo Rodrigues da Rosa Esp 01/03/16 TI 

16. Pollyanna Zanetti Ms 27/01/20 TP 

17. Raquel Pascoa da Veiga 
Frade Santana 

Dr 03/10/16 TP 

18. Renata Miranda de Lima Esp 21/02/19 TP 

19. Rosicler Carminato Guedes 
de Paiva 

Esp 01/08/96 TI 

20. Susana Maria Mana de 
Araoz 

Dr 04/02/19  

21. Teófilo Lourenco de Lima Esp 01/03/96 TI 

            Fonte: Coordenação do curso. 

Considerando o perfil do egresso constante no PPC, estas experiências no mercado 

de trabalho são fatores de fundamental importância para uma atuação responsável, pois 

definem o desempenho do docente em sala de aula. Desse modo, pode ser caracterizada 
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a sua capacidade para apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas 

práticos, aplicando a teoria ministrada em diferentes unidades curriculares. A experiência 

anterior do docente, também influencia no modo de interação do conteúdo com a prática, 

o que resulta na compreensão e aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral, 

considerando o conteúdo que deve ser abordado para os profissionais da área jurídica.  

Em se tratando da relação à experiência no exercício da docência superior, os docentes 

do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, possuem 

na sua totalidade, mais de cinco anos de experiência. Isso garante o conhecimento 

necessário e compatível para o bom desenvolvimento da organização curricular, que é 

fundamentada nas diretrizes curriculares nacionais na educação superior para o Curso de 

Graduação em Direito e nas demais exigências das disposições legais, estabelecidas pelo 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, para o exercício das carreiras privativas ao 

profissional operador do direito pátrio, assim como em condições impostas pelo mundo das 

relações social planetária contemporânea em constantes mutações. 

A constante atualização do docente, também influencia no modo de: elaborar 

atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades; em 

avaliações diagnósticas, formativas e somativas; utilização dos resultados para redefinição 

de sua prática docente no período; exercício de liderança; e reconhecimento através da sua 

produção acadêmica. 

 

5.5  Colegiado de curso 

 

Os espaços em que se materializam as discussões para articulação do PDI, PPC’s 

e da CPA são os órgãos colegiados (CONSEPE, CONSU, Colegiado de cursos/Conselho de 

curso) e NDE. Estes órgãos definem e redefinem ações mediante deliberações, programas 

e políticas institucionais como resposta aos processos avaliativos.  

O Colegiado de Curso de Graduação em Direito Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná, encontra-se instituído com Previsão no Regimento Interno e implantado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, estruturado como órgão deliberativo e com a 

responsabilidade de orientação didático-pedagógica, dentro das suas competências, 
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atendendo de maneira excelente a representatividade dos segmentos, a periodicidade das 

reuniões e o registro e  encaminhamento das decisões. A partir dessa sistemática, haverá o 

suporte, acompanhamento e execução de processos e decisões, acerca da avaliação 

periódica sobre desempenho, visando o ajuste de práticas de gestão inovadoras. 

Integra o Colegiado de Curso em instância superior de colegiado, o coordenador de 

curso na qualidade de presidente nato, quatro representantes docentes de cada período 

letivo, eleito por seus pares, e por dois representantes do corpo discente eleitos por seus 

pares. 

As reuniões, ordinárias e/ou extraordinárias são registradas em atas e livros próprios 

sobrestado na coordenação do Curso de Graduação em Direito. A organização e a gestão 

da Instituição, quanto ao funcionamento, representatividade e competências dos colegiados, 

bem como o funcionamento, representatividade, competências e autonomia dos Colegiados 

Superiores – CONSEPE e CONSU e dos Colegiados de Curso (Conselho de Curso), seguem 

os ditames do Regimento Interno. 

O Colegiado de Curso reúne-se em caráter ordinário duas vezes por semestre letivo, 

ou de acordo com a demanda do NDE, corpo docente, corpo discente e coordenação do 

curso, e suas competências estão previstas no Regimento do UniSL Ji-Paraná:  

I. Aprovar matriz curricular, matriz de referência e revisão ementaria das 

disciplinas que integram o curso, submetendo-as à apreciação da Diretoria de 

Ensino; 

II. Elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los depois de 

aprovados pelo Conselho Universitário e homologados pelo Reitor;  

III. Decidir, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos transferidos e diplomados;  

IV. Homologar a admissão e a dispensa de alunos-monitores;  

V. Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, bem como os projetos de pesquisa na área do 

curso, e submetê-los à deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e homologação do Conselho Universitário;  

VI. Manifestar-se sobre aproveitamento de disciplinas isoladas cursadas em outras 

instituições, para fins de creditação no histórico escolar do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná, conforme regulamentação própria;  
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VII. Deliberar, a pedido da Coordenação de Curso, sobre o aproveitamento de 

publicações para fins de dispensa de TCC, nos termos de seu regulamento, tal 

como definir os critérios para que o pedido de dispensa seja apreciado; 

VIII. Emitir pareceres em assuntos de sua competência; e 

IX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Reitor, pelo Pró-

Reitor Acadêmico, pela Diretoria de Ensino, pelo Coordenador do Curso ou 

pelos órgãos colegiados, previstas em lei e neste Regimento.  

Além do colegiado, o curso promove debate com os líderes de turma em fóruns de 

discussões semestral. Eventualmente, podem ser convidados docentes ou funcionários 

administrativos, de acordo com o tema e situações abordadas. A garantia de participação 

começa no grupo de representação, e se reforça nos objetivos do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná. 

 

5.6 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

 

A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos educacionais 

melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do corpo discente e gerando 

benefícios para a comunidade local, regional e nacional, cumprindo um papel determinante 

na integração com os diferentes níveis do ensino superior, por meio da capacitação científica 

e tecnológica agregando novos conhecimentos com repercussão social, científica e 

tecnológica. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná possui uma política estratégica que 

sustenta e direciona as ações na área da pesquisa, como o estímulo às atividades de 

iniciação científica junto aos alunos de graduação; incentivo à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; a busca de novas parcerias 

internas e externas; o fortalecimento das parcerias já existentes com órgãos de fomento à 

pesquisa, a ampliação e a divulgação dos resultados em forma de publicações científicas. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná com o objetivo de estimular a pesquisa 

consolidou grupos e linhas de pesquisa institucionais, assegurando maior cooperação entre 
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corpo docente e discente nas atividades de pesquisa no âmbito do Curso de Direito, o que é 

fundamental para o fomento da atividade científica e à geração do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFRAESTRUTURA  
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O UniSL Ji-Paraná tem por política oferecer modernidade e funcionalidade em relação à 

infraestrutura, proporcionando à comunidade acadêmica maior conforto e eficiência na 

execução da proposta pedagógica do Curso de Direito. 

 Os equipamentos passam por manutenções e atualizações em função das 

necessidades dos cursos e do avanço tecnológico. A manutenção dos equipamentos é 

realizada por técnicos contratados pela instituição ou por empresas especializadas, quando 

for o caso. 

 A construção dos prédios e instalações é realizada por empresas de comprovada 

competência, atendendo aos preceitos de forma integral e irrestrita de acessibilidade e 

sustentabilidade. A manutenção e conservação das instalações físicas é realizada pela 

própria IES, o que torna mais célere e eficiente qualquer adequação que se faça necessária, 

em um menor espaço de tempo. 

 O UniSL Ji-Paraná tem como política balizadora da gestão da infraestrutura os 

padrões de qualidade definidos para as diversas áreas de atuação da Instituição; incluindo 

processos e procedimentos de gestão que proporcionem o uso adequado e racional da 

infraestrutura; pronta disponibilidade da infraestrutura necessária, assegurando as condições 

de trabalho e as demandas da expansão; manutenção regular e constante. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, endereço de oferta do curso de Direito, 

está instalado em uma área de aproximadamente 17.780,7m².  A Instituição dispõe das salas 

de aula, auditório e laboratórios, em período integral, adequados ao número de alunos 

atendendo, plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta, com uso de recursos 

tecnológicos instrucionais sempre que necessários e solicitados, possuindo iluminação 

condizente, climatização, sendo mobiliadas com carteiras tipos escolares, mesa e cadeira 

para o professor, equipamentos audiovisual: Projetor multimídia e computadores nas salas, 

telas para projeção, lousa, caixa de som, microfone, depósitos de lixo em lugares 

estratégicos, limpeza e arrumação efetuada após término de cada turno.  

As salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. Os laboratórios do UniSL Ji-Paraná consistem em 

ambientes modernos e equipados com instalações específicas ao seu uso. 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral, tempo parcial e Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) dos cursos do UniSL Ji-Paraná possuem infraestrutura 

completa, em ambiente propício, necessária ao desenvolvimento de suas atividades. 
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6.1  Espaço de trabalho para professores tempo integral – TI  

Os espaços de trabalho para professores em Tempo Integral estão diversificados em 

locais estratégicos no campus de modo convergente com a atividade extra classe de maior 

relevância deste docente na instituição. Além destes, há ainda, dentro da sala dos 

professores, aqui denominado Espaço Docente, gabinetes de trabalho de professores 

Tempo Integral de uso compartilhado atendendo de forma excelente as necessidades dos 

docentes de Tempo Integral da instituição e do curso de Direito.  

O Espaço Docente também é dedicado aos demais professores da instituição e possui 

ampla sala, com gabinetes individuais, mesa de trabalho, acesso à internet em espaços 

individualizados, além de sala de atendimento e orientação aos discentes, conta com 

equipamentos de informática atualizados e possuem uma central de impressão 

compartilhada. 

   Os espaços de trabalho para os docentes em tempo integral dos cursos do UniSL Ji-

Paraná possuem infraestrutura completa, em ambiente propício necessário ao 

desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. O wi-fi está disponibilizado, bem como o 

acesso aos meios de comunicação institucionais permeados pelas TIC´s, ao acervo 

bibliográfico da biblioteca virtual – Minha Biblioteca e aos periódicos eletrônicos. Esses 

espaços permitem a privacidade necessária para acesso aos recursos e armário disponível 

para guarda de pertences pessoais e de trabalho. Além disso, anexo ao espaço, há sala de 

orientação aos acadêmicos. 

 

 

6.2 Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso  

 

O UniSL Ji-Paraná entende que se preocupar com a qualidade de vida no ambiente 

de trabalho é propiciar a infraestrutura física, tecnológica e ambiente pessoal com condições 

excelentes de trabalho, favorecendo a dedicação do colaborador no desenvolvimento de 

suas atividades. 

Nesse contexto o organograma espacial proposto pelo UniSL Ji-Paraná, para o 

ambiente das coordenações atende às necessidades laborais, projetado de forma inteligível, 
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bem planejado e prático, com cores adequadas, móveis ergonômicos, iluminação favorável 

e climatização confortável para a região amazônica na qual o UniSL Ji-Paraná está inserido. 

É um espaço que integra um verdadeiro centro de convivência harmonioso entre os 

coordenadores, professores e Diretoria de Ensino. 

O espaço individual para o trabalho de Coordenação de Direito encontra-se inserido 

nesse desenho de ambiente agradável e produtivo, composto por recepção de alunos, sala 

individual do coordenador e sala de reuniões. Ao apoio deste ambiente o UniSL Ji-Paraná 

disponibiliza pessoal técnico administrativo capacitado para dar suporte aos coordenadores 

às demandas operacionais do dia-a-dia. 

A sala da Coordenação de Curso em espaço individual, com estação de trabalho, 

armário para guarda de documentos, cadeira ergonômica, com conforto ambiental e 

excelente iluminação, acústica, limpeza e acessibilidade; possui ainda telefone, computador 

com acesso a impressora e internet com conectividade wi-fi.  

A Coordenação de Curso tem a sua disposição três salas de reunião climatizadas e 

iluminação favorável, com capacidade para receber até 10 pessoas e acesso à internet. 

O espaço das coordenações também dispõe de ambiente reservado à convivência 

pessoal entre os coordenadores e colaboradores, onde podem socializar e compartilhar 

experiências enquanto realizam suas pequenas refeições, na copa e cozinha 

disponibilizadas. 

 

6.3 Sala de Professores  

 

O UniSL Ji-Paraná disponibiliza o “espaço docente” que é mais que uma simples “sala 

de professores”, para que os docentes possam planejar e preparar suas aulas, efetuar 

correções de atividades, entre outros compromissos docentes.  

Há uma recepção com colaborador capacitado para realizar uma triagem de 

demandas oriundas de discentes e outros setores institucionais para com os professores. A 

recepção também faz agendamentos para o uso do espaço de atendimento e orientação a 

alunos. 

No mesmo espaço há uma sala própria para atendimento ao aluno, em que o 

professor pode fazer uso para orientação individual ou de pequenos grupos.  
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Um ambiente maior é reservado para atividades gerais dos professores, onde são 

dispostas mesas individuais e coletivas, bancadas para notebooks e computadores desktop 

e impressora de uso coletivo, além de material de expediente. 

Há também no âmbito do “espaço docente” uma sala onde fica alojada uma equipe 

de suporte tecnológico e pedagógico à atividade docente em todos os turnos do dia. Essa 

equipe faz orientações pedagógicas (Matriz Curricular, Matriz de Referência, Plano de 

Ensino etc.), capacitações individuais e de pequenos grupos sobre metodologias ativas e 

oferta capacitações tecnológicas de novos sistemas (Blue, Portal do Professor, Amobile, 

Sistema de Biblioteca e Reserva de Recursos). Assim, pedagogos (a) e especialistas em 

tecnologias educacionais estão disponíveis para apoiar o professor nas suas demandas e 

necessidades diárias. 

O espaço também foi concebido como um ambiente em que o professor pode fazer 

uso de copa, com estrutura para pequenos lanches. O professor tem também à sua 

disposição uma sala de estar com televisão para uso nos intervalos de descanso. 

 

6.4 Salas de Aula   

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná possui uma área construída aproximada 

de 17.780,70 m², composto por 4 (quatro) prédios, sendo destes 3 (três) blocos e 1 Hospital 

Veterinário. Esta estrutura possibilita o adequado exercício das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da IES, compatibilidade com o número de alunos da IES.  

Os prédios e ambientes institucionais atendem a Lei e Normas de Acessibilidade, com 

elevador ou plataforma de elevação, corrimãos das escadas e rampas, sinalização nos pisos, 

cadeiras identificadas, balcões de atendimento, prateleiras, portas, sinalização e mapa tátil.  

Estão disponíveis no campus 54 salas de aula que oferecem excelentes condições 

para o exercício de aulas teóricas e atividades em grupo, com espaço físico proporcional ao 

número de acadêmicos, todas climatizadas, bem iluminadas, com adequada acústica e 

conservação. Seguem plano de conservação, manutenção e limpeza no mínimo duas vezes 

ao dia, de acordo com o turno de uso das salas. As salas possuem carteiras estofadas e 

anatômicas, quadros brancos, equipamento multimídia e acesso à internet liberado para a 

realização das atividades acadêmicas. Outros recursos audiovisuais estão disponíveis de 
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acordo com a necessidade e solicitação prévia do docente (caixas de som, microfone e 

notebooks para uso dos acadêmicos), realizado por meio do portal do professor. 

Existem ainda 10 (dez) salas específicas, chamadas de inovação metodológica, que 

servem para o desenvolvimento das disciplinas de Projeto Integrador que dispõem de 

mesas de trabalho em grupo com capacidade de oito lugares, facilidade de acesso à energia 

elétrica para notebooks e outros dispositivos eletrônicos, TV móvel, computador do tipo 

desktop e impressora. Neste ambiente é favorecida a aprendizagem ativa e colaborativa. 

 

6.5 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática   

 

Os laboratórios e outros meios implantados de acesso à informática descrita à 

informática descrita abaixo atendem de maneira excelente, considerando os aspectos: 

quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade plena, 

velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de manutenção e atualização de equipamentos 

e softwares, de maneira periódica, adequação do espaço físico e acessibilidade plena. Os 

alunos do curso de Direito compartilham com os demais alunos, do UniSL, 3 (três) 

Laboratórios de Informática, dispostos conforme Tabela 15. 

Tabela 15: Quantidade dos laboratórios de informática 
Blocos  Quantidade  

Laboratório de Informática 1 25 

Laboratório de Informática 2 25 

Laboratório de Informática 3 30 

Total de computadores dos Laboratórios 80 

Fonte: Elaboração pelo curso de Direito. 

 

Os laboratórios de Informática do UniSL Ji-Paraná são adequados às necessidades 

dos alunos, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo. A tabela 

16 demonstra a especificação técnica dos laboratórios de informática do UniSL Ji-Paraná.  

Tabela 1: Especificação dos Laboratórios de Informática 
 

 
Especificações dos Laboratórios de Informática 
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Equipamentos Especificações Quantidades 

Laboratório Informática 01 

Processador Core I5 Coffe 
Lake 2.8 Ghz 

Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 02 

Processador Core I5 Coffe 
Lake 2.8 Ghz 

Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 03 Processador Core I7 Coffe 
Lake 3.2 Ghz 

Memória Ram 16 GB 
Placa de Vídeo Geforce 1060 

6 GB 
Disco Rígido HD de 1 

TB/SSD de 250 GB 
Monitor LCD/LED 22 Pol. 

30 

Laboratório móvel 

Notebook VAIO: processador 
core I7 1.8 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

18 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I5 1.6 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

32 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I3 2.0 Ghz, memória RAM 8 
GB, Disco rígido 1 TB, tela 
LCD/LED 13 pol. 

100 

Total de Dispositivos dos 
Laboratórios 

 230 

FONTE: Elaboração pelo curso de Direito. 

 

Além dos computadores de mesa que compõem os diversos laboratórios acima 

descritos, há ainda o que denominamos de “Laboratório móvel” constituído de 150 notebooks 

(no total) disponibilizados, a partir da solicitação do docente, para atividades de ensino nas 

salas de aula convencionais ou nas salas de Inovação Metodológica. 

O UniSL Ji-Paraná conta em seu parque tecnológico, com aproximadamente 114 

computadores distribuídos em todas as salas de coordenações, secretarias de coordenação 

e todos os setores que compõem a Direito do UniSL Ji-Paraná.  

 Todos os docentes têm acesso aos microcomputadores existentes na sala dos 

professores ou nos laboratórios localizados na biblioteca com 20 computadores 

aproximadamente. 

Para uso do Laboratório de Informática é necessário agendamento prévio, por meio 

da coordenação de curso, possibilitando assim ao acadêmico o acesso aos computadores 

com Internet no período em que o mesmo esteja em funcionamento. Destaca-se que neste 

espaço, um técnico fica responsável pelo atendimento, acompanhamento e suporte, quando 

necessário conforme agendamento.  
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 Todos os setores do UniSL Ji-Paraná possuem equipamentos de informática para 

atender as atividades desenvolvidas diariamente, tanto no âmbito acadêmico como 

administrativo, sendo atendidos com computadores completos e impressoras: os 

Laboratórios, os Núcleos, a Secretaria Geral, o Escritório Modelo de Arquitetura e 

Engenharia, as Diretorias e Coordenações e os demais setores possuem computadores para 

os serviços administrativos e /ou para atender os diversos equipamentos específicos. A 

Internet está disponível para todo e qualquer usuário da rede da instituição. 

 

6.6 Bibliografia Básica, Complementar e Periódicos Especializados 

 

A Biblioteca Santa Bárbara tem por finalidade facilitar o acesso à cultura, à informação, 

à educação e ao lazer, contribuindo assim para a elevação do nível cultural e da qualidade 

de vida dos cidadãos. Está instalada em área de 820,92 m2 dividida entre o acervo, guichês 

de atendimento, cabines para estudo individual, salão de estudos em grupo, guarda volumes, 

processamento técnico e restauração, laboratório de estudo com acesso à internet, 

processadores de texto e acesso à base de dados física e virtual da biblioteca, além de 

wireless em todo o ambiente. A atualização do acervo é permanente e crescente. A aquisição 

é de acordo com indicações dos coordenadores dos cursos, dos professores e solicitações 

de alunos ou ainda em virtude de novas publicações disponíveis no mercado e títulos de 

outras áreas do conhecimento que contribuam para a formação técnica e humanística da 

comunidade acadêmica, de forma a atender as necessidades de todas as disciplinas.  

A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica. Todos os livros e periódicos 

estão disponíveis para consulta. A retirada de material assim como a utilização dos 

equipamentos é restrita aos acadêmicos, funcionários, professores e egressos da instituição.  

O acervo é totalmente informatizado. O software bibliográfico utilizado é o Arches Lib 

desenvolvido pela Empresa WA-CORBI. O software permite a recuperação de dados através 

do título, autor, assunto, editora, local de publicação, tipo de documento. Sua interface é de 

fácil utilização obedecendo às normas da ABNT e o formato MARC; a base de dados é 

alimentada de acordo com o AACR2, para catalogação, CDU e CUTTER, para classificação, 

e, VCBS, para indexação. A biblioteca possui rede local composta de um servidor e seis 

terminais.  

O acervo digital é composto pela base de dados de livros eletrônicos Minha Biblioteca 

e pela base de dados de periódicos eletrônicos Medline e Academic Search Elite através de 
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link em sitio institucional, ou ainda por meio dos portais do aluno e do professor. O acesso é 

possível através dos dois laboratórios de estudo existentes ou via wireless por computadores 

pessoais, smartphones e tablets.  

A bibliografia básica, do Direito do UniSL, está elaborada de acordo com as 

habilidades da matriz de referência do curso com a finalidade de atender a formação do perfil 

do egresso proposta. 

A bibliografia básica contempla 3 (três) títulos por unidade curricular, está atualizada 

e tombada no patrimônio da instituição, atendendo aos programas de todas as disciplinas do 

curso. As unidades curriculares que possuem os 3 (três) títulos das unidades curriculares 

físicos, estão presentes na proporção média de 1 exemplar para 9 vagas, enquanto as 

disciplinas que possuem 2 títulos físicos e 1 virtual (Minha Biblioteca) poderão configurar a 

proporção média de no máximo 1 exemplar para 12 vagas anuais autorizadas. 

 

6.7 Bibliografia complementar por unidade curricular (UC) 

 

O acervo da bibliografia complementar do curso de graduação em Direito do UniSL, 

atende aos descritores e programas apresentados nas respectivas disciplinas, também de 

forma física e/ou virtual. A bibliografia complementar encontra-se atualizada, e possui 

indicação de 5 títulos para cada unidade curricular, para consulta do acadêmico, e estão 

tombados junto ao patrimônio da instituição e disponíveis para consulta no acervo físico e 

eletrônico do UniSL. Cada um dos 5 títulos disponíveis, quando na forma física, possuem 

pelo menos 2 exemplares de cada. 

O acervo de periódicos do UniSL, conta com títulos de variadas áreas do âmbito 

científico e informativo, inclusive as multidisciplinares, e garante a formação de coleção com 

no mínimo os fascículos dos últimos três anos das publicações. 

O UniSL disponibiliza a comunidade acadêmica o acesso à base de dados de 

periódicos eletrônicos Medline e Academic Search Elite especializados nas áreas do 

conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências da Saúde e 

Ciências Exatas e da Terra.  

O contrato anual de assinatura mensal da base de dados de periódicos eletrônicos 

também garante a atualização do acervo que, respeitando o embargo contratual, 

disponibiliza artigos dos mais antigos aos mais atualizados. 
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6.8  Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, 

conciliação, mediação e atividades jurídicas reais 

A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável a consolidação 

dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, nos termos do 

que preceitua o art. 6º da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, alterações que já 

constavam na Resolução CNE/CES 3/2017, que determina: 

“Art. 6º A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o 

correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. 

 § 1º É obrigatória a existência, em todas as IES que oferecem o curso de Direito, 

de um Núcleo de Práticas Jurídicas, ambiente em que se desenvolvem e são 

coordenadas as atividades de prática jurídica do curso.  

§ 2º As IES deverão oferecer atividades de prática jurídica na própria instituição, 

por meio de atividades de formação profissional e serviços de assistência jurídica sob 

sua responsabilidade, por ela organizados, desenvolvidos e implantados, que 

deverão estar estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação 

própria, aprovada pelo seu órgão colegiado competente;  

§ 3º A Prática Jurídica de que trata esse artigo deverá ser coordenada pelo Núcleo 

de Práticas Jurídicas, podendo ser realizada, além de na própria Instituição de 

Educação Superior:  

I - em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas;  

II - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e 

das Procuradorias e demais departamentos jurídicos oficiais;  

III - em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.  

§ 4º. As atividades de Prática Jurídica poderão ser reprogramadas e reorientadas 

em função do aprendizado teórico-prático gradualmente demonstrado pelo aluno, na 

forma definida na regulamentação do Núcleo de Práticas Jurídicas, até que se possa 

considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação 

jurídica. 
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 § 5º As práticas jurídicas podem incluir atividades simuladas e reais e estágios 

supervisionados, nos termos definidos pelo PPC.  

§ 6º A regulamentação e o planejamento das atividades de prática jurídica incluirão 

práticas de resolução consensual de conflitos e práticas de tutela coletiva, bem como 

a prática do processo judicial eletrônico. 

Dessa forma, o componente prático-profissional do Curso de Graduação em Direito 

está estruturado para ser realizado, por meio de seu Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, bem 

como por convênios firmados com  instituições governamentais e não governamentais, em 

serviços de Assistência Judiciária implantados no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

nos órgãos do Poder Judiciário, u ainda em departamentos jurídicos oficiais.  

O NPJ possui infraestrutura adequada e inovadora para desenvolver as Práticas 

Supervisionadas exigida tanto nas atividades de simulação em laboratório de práticas 

jurídicas, como nas atividades práticas de atendimento de Assistência Judiciária aos 

cidadãos que se declaram hipossuficientes na forma da lei. As atividades de Estágio 

Supervisionado podem ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados 

teórico-práticos demonstrados pelos alunos em estágio, resguardando sempre, como padrão 

de qualidade, as competências e habilidades indispensáveis ao exercício das diversas 

carreiras contempladas pela formação jurídica. 

Os alunos vivenciam a formação prático-profissional ao longo dos semestres durante 

o período letivo nas disciplinas específicas, acompanhados pelos professores responsáveis. 

Estas atividades ocorrem em diferentes níveis de complexidade, constituindo-se no elemento 

problematizador, articulador e de síntese do conhecimento, com aplicação simulada e em 

prática real de trabalho. 

As Práticas Jurídicas serão oferecidos a partir do 8º semestre, através da disciplina 

de Prática Forense e Estágio Supervisionado, e constituem a sedimentação da competência 

profissional, onde as habilidades e competências são testadas e atestadas em situação real 

de trabalho, permitindo ao aluno alcançar a autonomia técnico-profissional, ao enfrentar 

problemas reais de sua ação em serviço. Neste caso, sob orientação docente “in loco”. 

Nesta oportunidade estabelece-se uma dupla parceria entre o Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná e a sociedade, que recebe o resultado da atuação do aluno e seu 
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professor; e entre o aluno e o professor, orientador, que reavalia sua prática pedagógica e o 

cumprimento das metas de formação propostas pelo Projeto Pedagógico. 

O aprendizado em serviço é, portanto, o momento em que o estudante articula os 

conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo dos semestres precedentes, para a 

solução de problemas. A abordagem dialética das diferentes situações reais vividas junto aos 

profissionais, exige constante acompanhamento docente, para que a atuação do aluno lhe 

permita consolidar o aprendizado da profissão, respondendo adequadamente à expectativa 

quanto ao desempenho de um graduando. 

Para melhor atingir seus objetivos a Prática Jurídica obrigatória tem sua carga horária 

total de 180 horas, distribuídas em quatro disciplinas a partir do 8º semestre, abrangendo as 

áreas cível, penal, trabalhista e administrativo, que integra a formação prática do aluno o 

Serviço de Assistência Judiciária. Em cada fase o aluno terá atribuições específicas, que 

crescerão em complexidade, iniciando-se pelas tarefas de observação e participação nas 

tarefas docentes. 

Além disso, as disciplinas práticas colocam o aluno em contato com as principais 

áreas do mercado de trabalho facilitando sua integração e incorporação no mesmo. Portanto, 

se constituem em um momento importante de produção do conhecimento, além de ser um 

espaço de reavaliação da proposta pedagógica do curso. 

É imprescindível a articulação entre “prática como componente curricular” e “estágio 

supervisionado” com as demais disciplinas, quer as de natureza pedagógica quer as voltadas 

a conteúdos específicos, assegurando tanto o envolvimento dos docentes ligados ao curso 

quanto à organicidade de seu projeto político-pedagógico. Uma possibilidade para viabilizar 

a necessária relação entre teoria e prática consiste em prever nos projetos de estágios e 

práticas de ensino a partir de eixos temáticos ou de projetos integrados. 

O Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, é órgão 

subordinado à Coordenação do Curso de Graduação em Direito, sem finalidade lucrativa e 

de duração indeterminada, voltado para a formação prática do estagiário em direito. Tem por 

finalidade promover e coordenar as atividades de Prática Jurídica obrigatória e não 

obrigatória do Curso de Graduação em Direito, visando o aprimoramento nas áreas 

profissionais de todas as carreiras jurídicas. 
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O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) tem por objetivos: 

• Assegurar aos estagiários do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná uma abordagem multidisciplinar, a partir das práticas relacionais à sua 

área de formação acadêmica; 

• Propiciar o aprendizado das práticas jurídicas e da ética, além de possibilitar o exercício 

do profissional do Direito; 

• Desenvolver atividades de orientação para o exercício da cidadania e incentivar a 

mediação e a arbitragem como técnicas de solução de conflitos; além de incentivar a 

pesquisa e a extensão, mediante a busca de novas soluções na área da ciência jurídica; 

• Atender a demandas individuais e coletivas. 

As Práticas Jurídicas desdobram-se em atividades simuladas que em nosso projeto 

será desenvolvida no Núcleo de Prática Jurídica e em atividades práticas a serem 

desenvolvidas por meio do Serviço de Assistência Jurídica e ainda com o cumprimento de 

carga horária assistindo audiências e sessões, prestação de serviços jurídicos sob o controle 

orientação e avaliação de professor para esse fim designado. 

No 8º semestre serão cumpridas 120 horas de Prática Jurídica, sendo 60 horas na 

área cível e 60 horas na esfera penal e no 9º semestre 60 horas, na área trabalhista, 

totalizando assim 180 horas. 

O Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

objetivando proporcionar aos alunos de graduação a visão crítica do direito, a partir de 

múltiplas práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica, assegurando a 

abordagem multidisciplinar e qualificar o aluno do Curso de Graduação em Direito para o 

exercício profissional, propiciando-lhe o aprendizado das práticas jurídicas e da ética 

instrumentaliza-se por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica que tem como princípio e 

finalidade promover a: 

1. Articulação entre ensino teórico e prático, pesquisa e extensão; 

2. Interdisciplinaridade; 

4. Conscientização do respeito aos princípios éticos e a cidadania. 
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Para o cumprimento de sua finalidade, o Núcleo de Práticas Jurídicas realiza 

convênios e parcerias com órgão governamentais e não governamentais que possam trazer 

benefício à comunidade em qualquer das perspectivas de sua atuação. O Núcleo de Práticas 

Jurídicas do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, possui regulamento específico 

destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e de arbitragem, negociação, 

conciliação, mediação e atividades jurídicas reais. 

Ainda constitui finalidade do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, familiarizar o estudante com a Prática Jurídica, através de atividades 

simuladas e estudos de caso, objetivando submetê-lo a condições reais efetivas em que se 

desenvolve o dia-a-dia nos Tribunais e nos meios não judiciais de composição de conflitos 

(Conciliação, Mediação e Arbitragem). A Conciliação, Mediação e Arbitragem configuram um 

importante instrumento para auxiliar o cidadão quanto à solução de litígios de forma mais 

mansa, pacífica, célere e menos onerosa, ampliando o acesso à ordem jurídica justa e 

estando aptas a mitigarem o problema da morosidade da Justiça. Assim, são motivados a 

aplicação de meios alternativos de solução de conflitos por meio da Conciliação, Mediação, 

Arbitragem no Núcleo de Práticas Jurídicas, levando à comunidade serviço gratuito e de 

qualidade. Ao mesmo tempo em que imerge seus discentes na prática emergente da solução 

pacífica de conflitos mais eficientes. 
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 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSL 

Ji-Paraná, registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, é de um órgão 

colegiado, multidisciplinar, com múnus público de natureza técnico-científica, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, constituído nos termos da Resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012 e da Norma Operacional nº 001/2013 de 30 de setembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

O CEP da instituição, foi criado em 01 de dezembro de 2006, com o propósito de 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões ético-científicos, tendo a 

competência de regulamentar, analisar e fiscalizar a realização de pesquisas envolvendo 

seres humanos, seguindo as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas regidas 

pela CONEP. 

É formado por profissionais de ambos os sexos de várias áreas do conhecimento e 

representantes da comunidade que atuam voluntariamente garantindo a 

interdisciplinaridade, a isenção de interesses e o bem comum num serviço que se caracteriza 
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pelo “múnus público”. Tudo apoiado pela infra-estrutura necessária colocada à disposição 

pela IES. Conta com funcionário administrativo que atende aos pesquisadores de segunda à 

sexta-feira no horário de 8h às 12h e das 13h30min às 18h, com secretária própria que dispõe 

de todos os materiais e equipamentos necessários ao seu pleno desenvolvimento e uma 

agenda de reuniões organizada e disponibilizada, com antecedência, aos pesquisadores 

responsáveis. Atualmente o CEP do UniSL encontra-se sob presidência da Professora 

Susana Maria Mana de Araoz. 

De acordo com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa com 

Participação de Seres Humanos – (Res. CNS 466/12, II.4), “toda pesquisa envolvendo seres 

humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa” e cabe à 

instituição, na qual se realizam as investigações, zelar pelo cumprimento das disposições 

citadas. 

 

O CEP do UniSL Ji-Paraná vem desenvolvendo seu trabalho em conjunto com a 

comunidade acadêmica e científica do Estado de Rondônia, de forma contínua, informando 

e esclarecendo sobre a questão da ética em pesquisa nesse estado, para que haja respeito 

em relação ao sujeito da pesquisa, ser humano, que deve ser tratado com dignidade. 
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