
 
 

 

1 

TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA. – EPP. 
Mantenedora 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 

Mantida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

BACHARELADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ICÓ / CEARÁ 
2022  



 
 

 

2 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO GERAL DO CURSO ..................................................................................... 7 

1. DADOS INSTITUCIONAIS ................................................................................................... 7 
1.1. MANTENEDORA ............................................................................................................... 7 
1.2. MANTIDA .......................................................................................................................... 7 
2. BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL ................................................................................ 7 
3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO ............................................................................. 9 
3.1. DENOMINAÇÃO ................................................................................................................ 9 
3.2. MODALIDADE ................................................................................................................... 9 
3.3. VAGAS ................................................................................................................................ 9 
3.4. TURNOS DE FUNCIONAMENTO ................................................................................... 10 
3.5. REGIME DE MATRÍCULA .............................................................................................. 10 
3.6. DURAÇÃO DO CURSO .................................................................................................... 10 
3.7. TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO ..................................................................................... 10 
3.8. BASE LEGAL .................................................................................................................... 10 
3.9. ATOS REGULATÓRIOS .................................................................................................. 11 
3.10. FORMAS DE ACESSO ................................................................................................... 11 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO ..................................................... 11 

1. CONTEXTO ECONÔMICO, SOCIAL E EDUCACIONAL DA ÁREA DE INSERÇÃO......... 11 
1.1. Caracterização Regional .............................................................................................. 11 
1.2. Pirâmide Populacional ................................................................................................ 14 
1.3. População no Ensino Médio Regional ....................................................................... 15 
1.4. Quantidade de Vagas Ofertadas na Educação Superior ........................................ 16 
1.5. Taxas Bruta e Líquida de Matriculados na Educação Superior ........................... 16 
1.6. Metas do Plano Nacional de Educação ...................................................................... 17 
1.7. Demanda pelo Curso e Justificativa para a Oferta do Curso ................................. 17 
2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO ................................................ 18 
3. CONCEPÇÃO DO CURSO ................................................................................................... 27 
4. OBJETIVOS DO CURSO ..................................................................................................... 30 
4.1. Objetivo Geral ................................................................................................................ 30 
4.2. Objetivos Específicos .................................................................................................... 30 
5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ............... 31 
5.1. Perfil do Egresso ........................................................................................................... 31 
5.2. Competências e Habilidades ....................................................................................... 32 
5.3. Articulação com as Necessidades Locais e Regionais ............................................ 33 
5.4. Planejamento para Ampliação em Função de Novas Demandas Apresentadas 
pelo Mundo do Trabalho ..................................................................................................... 34 
6. PERSPECTIVAS / POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO EGRESSO . 34 
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ......................................................................................... 35 
7.1. Estrutura Curricular ..................................................................................................... 35 
7.1.1. Flexibilidade Curricular ........................................................................................... 35 
7.1.2. Interdisciplinaridade ................................................................................................ 36 
7.1.3. Acessibilidade Metodológica ................................................................................... 36 
7.1.4. Compatibilidade de Carga Horária Total (em Horas-Relógio) ......................... 37 
7.1.5. Articulação da Teoria com a Prática ...................................................................... 37 
7.1.6. Oferta da Disciplina de LIBRAS ............................................................................... 37 
7.1.7. Articulação entre os Componentes Curriculares no Percurso de Formação 37 



 
 

 

3 

7.1.8. Elementos Comprovadamente Inovadores .......................................................... 39 
7.2. Conteúdos Curriculares ............................................................................................... 40 
7.2.1. Desenvolvimento do Perfil Profissional do Egresso .......................................... 40 
7.2.2. Atualização da Área ................................................................................................... 44 
7.2.3. Adequação das Cargas Horárias (em Horas/Relógio)........................................ 44 
7.2.4. Adequação da Bibliografia ....................................................................................... 44 
7.2.5. Acessibilidade Metodológica ................................................................................... 45 
7.2.6. Abordagem de Conteúdos Pertinentes às Políticas de Educação Ambiental 45 
7.2.7. Abordagem de Conteúdos Pertinentes à Educação em Direitos Humanos.... 45 
7.2.8. Abordagem de Conteúdos Pertinentes à Educação das Relações Étnico-
Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena ........ 45 
7.2.9. Diferenciação do Curso dentro da Área Profissional e Indução ao Contato 
com Conhecimento Recente e Inovador .......................................................................... 46 
7.3. Matriz Curricular .......................................................................................................... 46 
7.4. Ementário e Bibliografia ............................................................................................. 50 
7.5. Oferta dos Componentes Curriculares Optativos ................................................. 135 
7.6. Estágio Supervisionado ............................................................................................. 137 
7.6.1. Institucionalização e Carga Horária das Atividades de Estágio 
Supervisionado ................................................................................................................... 137 
7.6.2. Orientação das Atividades de Estágio Supervisionado: Relação 
Orientador/Aluno e Compatibilidade com as Atividades, Coordenação e 
Supervisão ........................................................................................................................... 139 
7.6.3. Existência de Convênios ......................................................................................... 140 
7.6.4. Estratégias para Gestão da Integração entre Ensino e o Mundo do Trabalho
 ................................................................................................................................................ 140 
7.6.5. Interlocução Institucionalizada da IES com os Ambientes de Estágio, 
Gerando Insumos para Atualização das Práticas de Estágio ..................................... 140 
7.6.6. Regulamento do Estágio Supervisionado ........................................................... 141 
7.7. Trabalho de Conclusão de Curso ............................................................................. 144 
7.7.1. Institucionalização e Carga Horária das Atividades de Trabalho de 
Conclusão de Curso ............................................................................................................ 144 
7.7.2. Formas de Apresentação, Orientação e Coordenação das Atividades de 
Trabalho de Conclusão de Curso ..................................................................................... 144 
7.7.3. Divulgação de Manuais Atualizados de Apoio à Produção dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso ............................................................................................................ 147 
7.7.4. Disponibilização dos TCC em Repositórios Institucionais Próprios, 
Acessíveis pela Internet .................................................................................................... 147 
7.7.5. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso ........................................... 148 
7.8. Atividades Complementares .................................................................................... 153 
7.8.1. Institucionalização e Carga Horária das Atividades Complementares ........ 153 
7.8.2. Diversidade das Atividades Complementares ................................................... 153 
7.8.3. Formas de Aproveitamento das Atividades Complementares ....................... 154 
7.8.4. Aderência à Formação Geral e Específica do Discente ..................................... 155 
7.8.5. Existência de Mecanismos Inovadores na Regulação, Gestão e 
Aproveitamento .................................................................................................................. 155 
7.8.6. Regulamento das Atividades Complementares................................................. 156 
8. METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM ........................................................... 159 
9. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM .................................................................................................................. 161 
10. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENIZAGEM .................................................................. 163 



 
 

 

4 

11. MATERIAL DIDÁTICO .................................................................................................. 164 
12. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM .................................................................................................. 167 
13. NÚMERO DE VAGAS ..................................................................................................... 171 
14. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA ..... 172 
15. APOIO AO DISCENTE .................................................................................................... 173 
15.1. Programa de Acolhimento e Permanência do Discente ................................... 173 
15.2. Programa de Acessibilidade Metodológica e Instrumental ............................. 174 
15.3. Programa de Monitoria ........................................................................................... 174 
15.4. Programa de Nivelamento ...................................................................................... 175 
15.5. Programa de Intermediação e Acompanhamento de Estágios Não 
Obrigatórios Remunerados .............................................................................................. 175 
15.6. Programa de Apoio Psicopedagógico ao Discente ............................................. 175 
15.7. Participação em Centros Acadêmicos .................................................................. 177 
15.8. Ações Inovadoras...................................................................................................... 178 
16. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO ............................................... 180 

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO ..................................................................... 181 

1. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ........................................................................... 181 
1.1. Constituição ................................................................................................................. 181 
1.2. Composição .................................................................................................................. 181 
1.3. Competências ............................................................................................................... 182 
1.4. Regulamento do Núcleo Docente Estruturante do Curso ................................... 183 
2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR......................................................................................... 186 
3. COORDENAÇÃO DE CURSO ............................................................................................ 198 
3.1. Titulação Acadêmica, Experiência Profissional, na Docência Superior e de 
Gestão Acadêmica............................................................................................................... 198 
3.2. Atuação do Coordenador ........................................................................................... 198 
3.3. Regime de Trabalho ................................................................................................... 200 
3.4. Representatividade nos Órgãos Colegiados Superiores ..................................... 200 
3.5. Plano de Ação da Coordenação de Curso ............................................................... 200 
4. COLEGIADO DE CURSO ................................................................................................... 220 
4.1. Institucionalização ..................................................................................................... 220 
4.2. Representatividade dos Segmentos ........................................................................ 220 
4.3. Competências do Colegiado de Curso ..................................................................... 220 
4.4. Periodicidade das Reuniões ..................................................................................... 221 
4.5. Registro de Decisões .................................................................................................. 221 
4.6. Fluxo para Encaminhamento das Decisões ........................................................... 221 
4.7. Sistema de Suporte ao Registro, Acompanhamento e Execução de Processos
 ................................................................................................................................................ 222 
4.8. Avaliação Periódica sobre seu Desempenho para Implementação ou Ajuste de 
Práticas de Gestão .............................................................................................................. 222 
4.9. Regulamento do Colegiado de Curso ...................................................................... 222 

CORPO DOCENTE DO CURSO ............................................................................................ 227 

1. TITULAÇÃO ...................................................................................................................... 227 
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL....................................................................................... 230 
3. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR ......................................... 231 
4. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ......... 232 



 
 

 

5 

5. REGIME DE TRABALHO ................................................................................................. 233 
6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA ................... 233 

CORPO TUTORIAL DO CURSO ........................................................................................... 234 

1. ATIVIDADES DE TUTORIA ............................................................................................ 234 
2. CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS ATIVIDADES DE 
TUTORIA............................................................................................................................... 237 
3. FORMAÇÃO E TITULAÇÃO DOS TUTORES.................................................................. 238 
4. EXPERIÊNCIA DOS TUTORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ................................... 240 
5. EXPERIÊNCIA DOS TUTORES NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA ........................................................................................................................... 240 
6. INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENADORES DE CURSO ....... 241 

INFRAESTRUTURA DO CURSO .......................................................................................... 246 

1. ESPAÇO FÍSICO ................................................................................................................ 246 
1.1. Instalações Administrativas ..................................................................................... 246 
1.2. Salas de Aula ................................................................................................................ 247 
1.3. Auditório....................................................................................................................... 247 
1.4. Espaço de Trabalho para Professores .................................................................... 248 
1.4.1. Sala Coletiva de Professores e Tutores ............................................................... 248 
1.4.2. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral .................................. 248 
1.5. Espaço de Trabalho para Coordenadores de Curso ............................................. 248 
1.6. Espaços para Atendimento aos Discentes.............................................................. 249 
1.7. Espaços de Convivência e de Alimentação ............................................................. 249 
1.8. Salas de Apoio de Informática .................................................................................. 249 
1.9. Biblioteca ...................................................................................................................... 250 
1.10. Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA ....................................... 250 
1.11. Instalações Sanitárias .............................................................................................. 251 
1.12. Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção 
Patrimonial .......................................................................................................................... 251 
2. EQUIPAMENTOS.............................................................................................................. 256 
2.1. Equipamentos de Informática .................................................................................. 256 
2.2. Rede de Comunicação Científica (Internet) ........................................................... 257 
2.3. Recursos Audiovisuais e Multimídia ....................................................................... 257 
2.4. Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos ................. 257 
3. RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ....................... 261 
4. ACERVO BIBLIOGRÁFICO .............................................................................................. 262 
4.1. Bibliografia Básica e Complementar....................................................................... 262 
4.1.1. Disponibilização do Acervo ................................................................................... 262 
4.1.2. Adequação e Atualização do Acervo .................................................................... 262 
4.1.3. Relatório do NDE...................................................................................................... 262 
4.1.4. Garantia de Acesso Físico ....................................................................................... 262 
4.1.5. Periódicos Especializados ...................................................................................... 263 
4.2. Plano de Atualização do Acervo ............................................................................... 263 
4.3. Gerenciamento do Acervo e Plano de Contingência para a Garantia de Acesso e 
do Serviço ............................................................................................................................. 264 
5. PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO (LOGÍSTICA) ..................................................................................................... 272 
6. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA ................................................................................... 284 



 
 

 

6 

6.1. Estrutura Física do Núcleo de Prática Jurídica ..................................................... 284 
6.2. Realização de Práticas Jurídicas Simuladas e de Arbitragem, Negociação, 
Conciliação, Mediação e Atividades Jurídicas Reais, Atendendo às Demandas do 
Curso ..................................................................................................................................... 285 
6.3. Oferta de Visitas Orientadas, Atendendo às Demandas do Curso..................... 287 
6.4. Interdisciplinaridade das Matérias Legais ............................................................ 287 
6.5. Avaliação Periódica quanto ao Atendimento da Demanda do Curso pelo 
Núcleo de Prática Jurídica em suas Atividades Básicas .............................................. 287 
6.6. Processos de Planejamento para o Adequado Atendimento da Demanda 
Existente ............................................................................................................................... 288 
6.7. Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica .......................................................... 288 
7. PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ............................................................ 297 
8. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA ............................................................................................................................... 299 
 
  



 
 

 

7 

APRESENTAÇÃO GERAL DO CURSO 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

1.1. MANTENEDORA 

DADOS DA MANTENEDORA 
NOME TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA. – EPP 
CNPJ 03.338.261/0001-04 

NATUREZA JURÍDICA Pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos 
ENDEREÇO Av. Padre Cicero , nº 2830, Km 02 Sala 01  

CEP 63.041-140  
MUNICÍPIO Juazeiro do Norte 

ESTADO Ceará 
CÓDIGO DA 

MANTENEDORA 
1344 

1.2. MANTIDA 

DADOS DA MANTIDA 
NOME CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
SIGLA UNIVS 

ENDEREÇO Rua Monsenhor Frota, nº 609 
CEP 63430-000 

MUNICÍPIO Icó 
ESTADO Ceará 

ATOS 
REGULATÓRIOS 

Credenciamento – Portaria nº 3.984 de 30/12/2002, 
publicada no DOU de 31/12/2002 
Recredenciamento – Portaria nº 917 de 06/07/2012, 
publicada em 09/07/2012 
Credenciamento como Centro Universitário – Portaria 
nº 1.879 de 29/10/2019, publicada no DOU de 
31/10/2019 

CÓDIGO DA IES 2043 

2. BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, com sede no município de 
Icó, no Estado do Ceará, é um estabelecimento privado de ensino superior, 
mantido pela TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA. – EPP., pessoa jurídica 
de direito privado, com fins lucrativos. 

Inspirada nos ideais de Paulo de Melo Jorge Filho (Professor Paulo Petrola), 
partilhados por sua equipe de trabalho, e consubstanciados na missão de 
interiorizar a educação superior no Ceará, a Faculdade Vale do Salgado foi 
credenciada pelo Ministério da Educação mediante a Portaria MEC nº 3.984 de 
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30/12/2002, publicada no DOU de 31/12/2002. A Faculdade Vale do Salgado foi 
recredenciada pela Portaria GM/MEC nº 917 de 06/07/2012, publicada no DOU 
de 09/07/2012. 

Em 2002 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Administração (Bacharelado), conforme Portaria MEC nº 3.982 de 30/12/2002, 
publicada no DOU de 31/12/2002. Este curso foi reconhecido pela Portaria 
MEC/SESu nº 804 de 20/09/2007, publicada no DOU de 21/09/2007, e teve seu 
reconhecimento renovado pelas Portarias nº 116 de 27/06/2012, publicada DOU 
de 28/06/2012, nº 737 de 30/12/2013, publicada DOU de 31/12/2013, nº 270 
de 03/04/2017, publicada DOU de 04/04/2017; nº 206 de  25/06/2020, 
 publicada no DOU de 07/07/2020. 

No mesmo ano foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Ciências Contábeis (Bacharelado), conforme Portaria MEC nº 3.983 de 
30/12/2002, publicada no DOU de 31/12/2002. Este curso foi reconhecido pela 
Portaria SESu nº 164 de 16/02/2007, publicada no DOU de 21/02/2007, e teve 
seu reconhecimento renovado pelas Portarias nº 313 de 02/08/2011, publicada 
no DOU de 04/08/2011, nº 705 de 18/12/2013, publicada no DOU de 
19/12/2013, nº 270 de 03/04/2017, publicada DOU de 04/04/2017; nº 948 de 
 30/08/2021, publicada no DOU de  31/08/2021. 

Em 2009 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Enfermagem (Bacharelado) pela Portaria MEC/SESu nº 514 de 07/04/2009, 
publicada no DOU de 08/04/2009. Este curso foi reconhecido pela Portaria nº 71 
de 29/01/2015, publicada no DOU de 30/01/2015; e teve seu reconhecimento 
renovado pela Portaria nº 109 de  04/02/2021, publicada no DOU de 
 05/02/2021. 

Neste ano ainda foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Serviço Social (Bacharelado), conforme Portaria SESu/MEC nº 1.244 de 
11/08/2009, publicada no DOU de 13/08/2009. Este curso foi reconhecido pela 
Portaria nº 515 de 15/10/2013, publicada no DOU de 16/10/2013; e teve seu 
reconhecimento renovado pela Portaria nº 948 de  30/08/2021, publicada 
no DOU de  31/08/2021. 

Em 2011 foi autorizado o funcionamento do curso superior de tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnológico) pela Portaria SETEC/MEC 
nº 320 de 02/08/2011, publicada no DOU de 18/08/2011. Este curso foi 
reconhecido pela Portaria nº 496 de 29/06/2015, publicada no DOU de 
30/06/2015, e teve seu reconhecimento renovado pela Portaria nº 917 de 
27/12/2018, publicada no DOU de 28/12/2018. 

No ano de 2013 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Psicologia (Bacharelado), conforme Portaria DIREG/MEC nº 17 de 23/01/2013, 
publicada no DOU de 24/01/2013. Este curso foi reconhecido pela Portaria nº 34 
de 17/01/2018, publicada no DOU de 18/01/2018; e teve seu reconhecimento 
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renovado pela Portaria nº 948 de  30/08/2021, publicada no DOU de 
 31/08/2021. 

Ainda em 2013 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Fisioterapia (Bacharelado), conforme Portaria nº 406 de 30/08/2013, publicada 
no DOU de 02/09/2013. Este curso foi reconhecido pela Portaria nº 217 de 
13/05/2019., publicada no DOU de  14/05/2019; e teve seu 
reconhecimento renovado pela Portaria nº 109 de  04/02/2021, publicada 
no DOU de  05/02/2021. 

No ano de 2014 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em 
Educação Física (Licenciatura), conforme Portaria nº 603 de 29/10/2014, 
publicada no DOU de 30/10/2014. Este curso foi reconhecido pela Portaria nº 824 
de 22/11/2018, publicada no DOU de 26/11/2018. 

Em 2018 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em Direito 
(Bacharelado), conforme Portaria nº 226 de 29/03/2018, publicada no DOU de 
02/04/2018. 

Em 2019, a Faculdade Vale do Salgado foi credenciada como CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, conforme Portaria nº 1.879 de 29/10/2019, 
publicada no DOU de 31/10/2019. 

Em 2020 foi decisão do Conselho Universitário foi criado o curso de 
graduação em Medicina Veterinária (Bacharelado), conforme Resolução  nº 
1 de  02/05/2020 . 

Todos os cursos de graduação autorizados são oferecidos na modalidade 
presencial. 

No campo da pós-graduação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO oferece cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de conhecimento 
de sua atuação na graduação.  

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 

3.1. DENOMINAÇÃO 

Curso de Graduação em Direito, bacharelado. 

3.2. MODALIDADE 

Presencial. 

3.3. VAGAS 

150 vagas anuais.  
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3.4. TURNOS DE FUNCIONAMENTO 

50 no período matutino, 50 no vespertino e 50 no noturno. 

3.5. REGIME DE MATRÍCULA 

O regime de matrícula é o semestral.  

3.6. DURAÇÃO DO CURSO 

O Curso de Graduação em Direito tem a duração mínima de 4.560 horas/aula 
(=3.800 horas), cumprindo a Resolução CNE/CES nº 05, de 17 de dezembro de 
2018.  

3.7. TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

O Curso de Graduação em Direito, atendendo ao disposto da Resolução 
CNE/CES nº 02/2007, possui o prazo mínimo de integralização de 10 e máximo 
de 15 semestres letivos. 

3.8. BASE LEGAL 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito, observados os 
preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), 
foi concebido com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito.  

A carga horária total do curso (em horas/relógio), e o prazo mínimo para a 
sua integralização, foi definida com base no estabelecido na Resolução CNE/CES 
nº 05, de 17 de dezembro de 2018. 

O PPC de Direito atende ainda ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que 
regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe 
sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais; na Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que 
estabelecem as políticas de educação ambiental; na Resolução CNE/CP nº 01, de 
17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana; e na Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que 
estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

O PPC de Direito está em consonância com o Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 
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3.9. ATOS REGULATÓRIOS 

Em 2018 foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em Direito 
(Bacharelado), conforme Portaria nº 226 de 29/03/2018, publicada no DOU de 
02/04/2018. 

3.10. FORMAS DE ACESSO 

As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento Interno do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

1. CONTEXTO ECONÔMICO, SOCIAL E EDUCACIONAL DA ÁREA DE INSERÇÃO 

1.1. Caracterização Regional 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui sede município de 
Icó, no Estado do Ceará.  

A cidade do Icó foi a terceira vila instalada no Estado do Ceará e possui um 
sítio arquitetônico datado do século XVIII.  

A colonização das terras de Icó data do final do século XVII e início do século 
XVIII. Os primeiros colonizadores da cidade eram conhecidos como “os homens do 
(Rio) São Francisco”, que faziam parte de uma das frentes de ocupação do 
território cearense, a do “sertão-de-dentro”, dominada pelos baianos, que serviu 
para tentar ocupar todo o interior cearense. 

A entrada de Bartolomeu Nabo de Correia e mais 40 homens, chegou em 
1683 e deu início à povoação conhecida como “Arraial Novo dos Icós”, a sua 
primeira fase. Numa segunda fase, famílias se instalaram através das sesmarias e 
assim surgiram 02 (dois) povoados às margens do Rio Salgado: o “Icó de Baixo” e 
o “Icó de Cima”. Ambos, povoados dominados pelos membros das famílias Fonseca 
e Monte, respectivamente. Devido às constantes inundações, o povoado que 
prevaleceu foi o “Icó de Cima”. Tanto na fase de descobrimento quanto na de 
assentamento, os conflitos com os indígenas foram constantes, até que a Igreja 
Católica interveio e conseguiu um tipo de pacificação. 

A povoação foi elevada a vila em 1738, logo após Aquiraz e Fortaleza. Em 
1842, obteve a categoria de cidade. Devido a sua importância econômica, Icó foi 
uma das cidades que tiveram seus projetos urbanísticos planejados na corte, 
Lisboa. 

Com a intensificação e o sucesso da indústria da carne seca e do charque no 
Ceará, Icó destacou-se durante esta áurea época como um dos 03 (três) centros 
comerciais e de serviços do Estado, juntamente com Sobral e Aracati, devido a 
abundância de água, localização estratégica na rota das boiadas. A “Estrada Geral 
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do Jaguaribe” escoava as boiadas entre as fazendas de gado do Sertão do Cariri ao 
porto e centro de salgagemda carne salgada de Aracati. A “Estrada das Boiadas” 
ou “Estrada dos Inhamuns” escoava o gado e os produtos entre a Paraíba e o Piauí. 

A partir do século XIX, com o final do ciclo da carne do Ceará, as plantações 
de algodão e café foram implantadas. Já na segunda metade do século XIX, a 
iluminação pública foi instalada. Mesmo assim, Icó enfrentou um processo de 
degradamento político e econômico devido ao crescimento da importância 
política do Crato e depois com a expansão da Estrada de Ferro de Baturité até a 
cidade do Crato em 1910, o que favoreceu o comércio de Iguatu. 

Na primeira metade do século XX, Icó voltou a ter importância devido ao 
projeto de combate às secas, com o Açude Lima Campos e a BR-116. 

O sítio arquitetônico de Icó, que faz parte do Patrimônio Histórico Nacional, 
é formado pelo perímetro urbano planejado pela metrópole, na primeira metade 
do século XVII. Um projeto urbanístico com ruas bem traçadas e retas 
(delimitando quadras relativamente uniformes), praças bastante amplas, prédios 
públicos. O sítio nuclear situa-se entre as atuais ruas Sete de Setembro, Ilídio 
Sampaio e Benjamin Constant, fechando-se ao lado leste com a praça principal. 
Engloba: 

• Teatro da Ribeira dos Icós: datado de 1860, obra do arquiteto Henrique 
Théberge, filho do médico e historiador que financiou esta obra neoclássica, Pedro 
Théberge. É o mais antigo teatro do estado do Ceará. É formado de 02 (dois) 
pavimentos, no térreo encontram-se três galerias; no primeiro andar encontram-
se camarotes superiores. 

• Casa de Câmara e Cadeia: datada da segunda metade do século XVIII, foi uma 
das mais seguras cadeias de sua época. Seus portões são verdadeiras fortalezas. 
As celas possuem um dos mais perfeitos esquemas de segurança, com paredes que 
possuem uma espessura é de um metro e meio, as chaves das celas são únicas e 
pesam aproximadamente meio quilo cada uma. No seu interior encontra-se a 
capela penitenciária com a imagem de São Domingos (protetor dos presidiários). 
O prédio compõe-se de 02 (dois) pavimentos. No andar superior funcionou a 
Câmara e no térreo funcionou a Cadeia Pública. Atualmente está inativa e passará 
pelas últimas reformas de restauração. 

• Igreja de Nossa Senhora da Expectação: Igreja em estilo barroco. Ao lado da 
igreja encontra-se o cemitério centenário. 

A maior concentração populacional encontra-se na zona rural. A sede do 
município de Icó dispõe de abastecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, serviço telefônico, agência de correios e telégrafos, serviço bancário, 
hospitais, hotéis, ensino fundamental e médio e superior. 
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A partir de Fortaleza, a capital do Estado do Ceará, o acesso ao município, 
pode ser feito por via terrestre através da rodovia BR-116. As demais vilas, 
lugarejos, sítios e fazendas são acessíveis (com franco acesso durante todo o ano) 
através de estradas estaduais, asfaltadas ou carroçáveis. 

A economia local é baseada na agricultura: algodão arbóreo e herbáceo, 
banana, milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, castanha de caju e frutas 
diversas; pecuária: bovino, avícola, ovino, caprino e suíno. Ainda existem 29 
indústrias: 04 (quatro) de perfumaria, sabão e velas, 01 (uma) de química, 10 de 
produtos alimentares, 03 (três) de madeira, 04 (quatro) de produtos minerais não 
metálicos, 06 (seis) de serviços de construção, 01 (uma) de vestuário, calçados e 
artigos de tecidos de couro e peles. 

O extrativismo vegetal também é presente na fabricação de carvão vegetal, 
extração de madeiras diversas para lenha e construção de cercas. As atividades da 
extração da oiticica e carnaúba é amplamente explorada. A confecção de 
artesanato de redes, chapéus-de-palha e bordados destaca-se também como fonte 
de renda. A extração de rocha para cantaria, brita e usos diversos na construção 
civil é uma das atividades de mineração. A piscicultura é desenvolvida nos açudes 
locais, principalmente no açude Lima Campos. 

O turismo, também, é uma das fontes de renda, devido a belezas naturais, 
como o rio Salgado e em destaque pelo sítio histórico barroco oriundo do ciclo do 
charque e carne seca, época de que esta cidade foi entreposto entre as capitais e o 
interior do Nordeste. 

O município de Icó, onde se localiza o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, situa-se na mesorregião Centro-Sul do Estado do Ceará.  

De acordo com a divisão territorial realizada pelo IBGE e adotada pelo 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Icó localiza-se na 
microrregião Iguatu. 

MESORREGIÃO 
GEOGRÁFICA 

MICRORREGIÃO 
GEOGRÁFICA 

MUNICÍPIOS 

Mesorregião Centro-Sul 
Cearense 

Microrregião Iguatu 

Cedro 
Icó 

Iguatu 
Orós 

Quixelô 
Fonte: IBGE/IPECE. 

Na microrregião de Iguatu, onde se situa o município de Icó, o município de 
Iguatu exerce papel de centro regional de comércio e serviços, oferecendo apoio 
para mais os municípios da região onde se localiza. Sua economia é baseada na 
agricultura: algodão herbáceo e arbóreo, arroz, banana, feijão, milho; pecuária: 
bovino, suíno e avícola. 
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Além de diversas olarias, que constitui a base econômica mais antiga, ainda 
se encontram na microrregião onde se localiza Icó, indústrias como: mecânica, 
metalúrgicas, de madeiras, de borracha, química, de mobiliário, de couro e peles e 
produtos similares, editorial e gráficas, produtos minerais não metálicos, de 
serviços de construção, de produtos alimentares (a maior parte), de vestuário, 
calçados e artigos de tecidos, couro e peles. 

O turismo de eventos tem sido incentivado, com realizações de grande porte, 
como “Iguatu Natal de Luz”, “Iguatu Cidade da Criança” e conferências de 
entidades classistas, como a “Convenção Anual do CDL”. Esses eventos vêm se 
somar à “Expoiguatu” (exposição agropecuária) e à “Fenercsul” (feira de 
negócios), que são importantes encontros setoriais realizados na cidade. 

1.2. Pirâmide Populacional 

A população do município de Icó, segundo Censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, é de 65.456 habitantes. 

Por meio da pirâmide populacional do município, observa-se que a 
população municipal possui uma estrutura jovem, com uma pirâmide 
populacional de ápice estreito, apesar do estreitamento de sua base. 
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1.3. População no Ensino Médio Regional 

A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A expansão deste nível de ensino foi 
claramente planejada nas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 
pela Lei nº 13.005, de 26 de junho de 2014, sendo evidenciada na região de 
inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Na região, o ensino médio apresentou crescimento nas últimas décadas, o 
que pode ser associado à melhoria do ensino fundamental, à ampliação do acesso 
ao ensino médio, gerando uma maior demanda pela educação superior. 

De acordo com o Censo Escolar de 2020 foram registradas no município de 
Icó 2.200 matrículas no ensino médio (regular e educação de jovens e adultos), o 
que confirma a existência de demanda potencial para a formação superior na 
localidade. 
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1.4. Quantidade de Vagas Ofertadas na Educação Superior 

Segundo dados do Cadastro e-MEC (2022), em Icó funciona apenas o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Especificamente, na área do Direito, somente o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO oferece o Curso de Graduação em Direito.  

1.5. Taxas Bruta e Líquida de Matriculados na Educação Superior 

Uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014, para o período de 2014 a 2024, é elevar a 
taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%, 
assegurando a qualidade da oferta.  

Apesar da expansão no ensino médio e do número de vagas em cursos de 
graduação, Icó a ainda apresenta taxas de escolarização na graduação e de 
matrículas no ensino superior aquém do projetado no PNE, o que exige uma 
ampliação da cobertura educacional no campo da educação superior. 

Segundo o Relatório Linha de Base 2018 – INEP, que realiza o 
monitoramento das metas do Plano de Nacional de Educação, Icó teve uma taxa 
bruta de matrículas na graduação estimada no município em 11,6%. A taxa bruta 
mede, percentualmente, o total de matrículas no ensino superior em relação à 
população na faixa etária teoricamente adequada para frequentar esse nível de 
ensino. A taxa líquida de escolarização na graduação foi estimada em 7,1%.  
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1.6. Metas do Plano Nacional de Educação 

Assim, a oferta do Curso de Graduação em Direito pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO está alinhada com as metas do Plano 
Nacional de Educação, no que tange aos seguintes aspectos: 

• Aumentar a oferta de vagas no ensino superior na sua região de inserção do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, contribuindo para elevação da taxa 
líquida e bruta nesse nível de ensino, que está distante da meta preconizada no 
PNE; 

• Interiorizar e diversificar, regionalmente, o sistema superior de ensino, com a 
oferta de um curso de grande importância, que visa contribuir para o 
desenvolvimento da região; 

• Assegurar a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos 
oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO de forma a melhor 
atender às necessidades e às peculiaridades regionais; 

• Facilitar a inclusão na educação superior, por meio de programas de 
compensação de deficiências de formação anterior, permitindo, desta forma, a 
competição em igualdade de condições. 

1.7. Demanda pelo Curso e Justificativa para a Oferta do Curso 

A área de inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, é um 
espaço social e econômico dinâmico, que demanda oferta de formação profissional 
qualificada que contribua com seu desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 



 
 

 

18 

cada vez mais, um conjunto de profissionais bem qualificados estão sendo 
solicitados no mercado de trabalho, para servir à sociedade.  

A implantação do Curso de Graduação em Direito é medida altamente valiosa 
para a região, visando contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, assim 
como promover a inclusão social e o acesso a justiça. A iniciativa é de grande 
importância para elevar o nível de escolaridade local, o que reforça a propensão 
ao desenvolvimento da região. Por outro lado, a educação, indiscutivelmente, é a 
condição básica para o exercício da cidadania, promovendo a inclusão social.  

Não há dúvidas de que um dos grandes anseios da população é o acesso à 
proteção eficaz de seus direitos básicos, o que nem sempre está posto ao seu 
alcance pelo Poder Público. Assim, visando suprir a carência da comunidade e de 
toda a região à sua volta, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferta o 
Curso de Graduação em Direito para proporcionar à comunidade a formação de 
profissionais com sólidos conhecimentos jurídicos e elevado grau de 
comprometimento social, bem como para prestar serviços à sociedade em 
orientação ou encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais, através do 
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).  

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

As políticas institucionais de ensino, investigação científica e extensão, 
constantes no PDI, estão implantadas no âmbito do curso e claramente voltadas 
para a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do 
egresso, adotando-se práticas exitosas ou inovadoras para a sua revisão. 

O desenvolvimento e a consolidação do curso ocorrem mediante a utilização 
das políticas institucionais aprovadas no âmbito do PDI. O PDI estabelece as 
políticas e as diretrizes institucionais, ações estratégicas a serem implantadas, 
num determinado horizonte temporal, para o cumprimento dessas políticas 
institucionais.  

A IES implantou  as políticas previstas para o ensino na modalidade 
presencial, de forma coerente com as políticas constantes dos documentos oficiais 
(PDI e PPC).  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO ao definir os termos da sua 
política para o ensino toma como ponto de partida a compreensão de que a 
educação superior se insere em um contexto multifacetário, marcado por 
transformações econômicas, sociais e culturais.  

À luz desse entendimento e das orientações formuladas pela política 
educacional brasileira, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO elegeu 
como sua função primeira empreender um processo educativo que contribua para 
o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
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Dessa forma, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO adota como 
referencial pedagógico a prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme 
apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre a 
Educação para o Século XXI.  

Com base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao 
indivíduo um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, 
capacitando-o para o exercício cidadão e profissional em tempos de mudanças.  

A educação deve proporcionar, de forma eficaz, cada vez mais, saberes e 
saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das 
competências do futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as 
referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de 
informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e 
privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e 
coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 
complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 
navegar através dele. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de 04 (quatro) 
aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

• “Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos 
que nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 
saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, 
desde o início da vida humana a não-aceitação de qualquer resposta sem 
fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em contradição com 
os fatos; 

• “Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também 
significa criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para 
que venha a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições 
interiores; 

• “Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas 
que regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. 
Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas 
interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver 
junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora 
permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições;  

• “Aprender a ser” implica em aprender que a palavra “existir” significa 
descobrir os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia 
entre a vida individual e social.  

A política de ensino do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, focada 
nessas premissas norteadoras, tem como objetivos: 
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• Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa 
vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 
produção do conhecimento; 

• Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 

• Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 
adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à 
experiência profissional; 

• Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a investigação 
científica individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 
atividades de extensão; 

• Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar 
a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas; 

• Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade desses cursos 
oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Além disso, constituem políticas norteadoras para o desenvolvimento do 
ensino de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO: 

• Compromisso com a missão institucional do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO e sua consequente articulação com a investigação científica e a 
extensão; 

• Contextualização local e regional, evidenciando sua contribuição para o 
desenvolvimento econômico e social do país; 

• Articulação com os segmentos do setor produtivo da sociedade; 

• Incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação no 
processo de ensino-aprendizagem; 

• Definição do perfil do egresso, competências e habilidades, bem como do 
diferencial dos cursos ofertados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO; 

• Organização do curso observando a matriz curricular, carga horária e o 
tempo de integralização mínimos, presentes na legislação específica; 

• Atualização permanente do projeto pedagógico do curso em consonância às 
diretrizes curriculares nacionais, bem como seu acompanhamento com vistas à 
qualidade do curso e ao atendimento à legislação de ensino; 
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• Acompanhamento dos egressos, como forma de avaliar a qualidade dos 
cursos oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

O processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nos cursos de graduação 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO incentiva a interdisciplinaridade 
e a incorporação de avanços tecnológicos, mediante a utilização de metodologias 
ativas. 

Em relação à interdisciplinaridade, os recursos utilizados buscam a 
superação da visão fragmentada do conhecimento e dos processos naturais e 
sociais. Partindo da ideia de que a realidade só pode ser apreendida se for 
considerada em suas múltiplas dimensões, ao propor o estudo de um objeto, 
busca-se, não só levantar quais os conteúdos podem colaborar no processo de 
aprendizagem, mas também perceber como eles se combinam e se interpenetram. 
Os alunos são incentivados a verificar que o conteúdo de um determinado 
componente curricular não se esgota e se isola ao final do período letivo, pois seus 
conceitos e, sobretudo, seus institutos, são utilizados ao longo de todo o curso e, 
mais, de toda a vida do profissional. 

Em relação à incorporação de avanços tecnológicos, os recursos utilizados 
buscam capacitar os alunos para reconhecer a evolução tecnológica que o 
mercado de trabalho está sofrendo, e também como elas afetam as necessidades 
educacionais. 

As atividades de avaliação nos cursos de graduação do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO são desenvolvidas na perspectiva de garantir 
aos alunos o desenvolvimento dos conhecimentos, competências e habilidades 
esperadas. 

São formalizados programas de mobilidade acadêmica com instituições 
nacionais ou internacionais, a fim de proporcionar novas e enriquecedoras 
experiências ao corpo discente no contexto de sua formação. 

Quanto à mobilidade acadêmica com instituições nacionais ou 
internacionais, a IES possibilita aos seus alunos estudar temporariamente em IES 
receptoras. Para isso estabelece cooperação com outras IES, para conferir aos 
alunos a oportunidade de realizar estágios, complementar seus estudos e 
enriquecer a sua formação, tanto por meio dos componentes curriculares, como 
também pela experiência de entrar em contato com ambientes acadêmicos 
diferentes. 

A IES utiliza práticas inovadoras na revisão de suas políticas acadêmicas, que 
são estendidas às suas ações acadêmico-administrativas para os cursos de 
graduação. Coloca em foco a questão da autoavaliação das atividades de ensino, 
investigação científica e extensão como forma de incentivar a comunidade 
acadêmica a pensar na sua situação frente aos novos desafios educacionais da 
área. Por consequência, firma o processo de avaliação interna e consolida a 
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avaliação com o objetivo de garantir a excelência de seus procedimentos e de seus 
resultados. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO desenvolve atividades de 
investigação científica, de inovação tecnológica, e de desenvolvimento artístico e 
cultural, promovendo ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas 
às atividades de ensino e extensão.  

A investigação científica, inovação tecnológica, desenvolvimento artístico e 
cultural é desenvolvida como princípio educativo, cultural e científico, integrada 
ao ensino e à extensão. 

As atividades estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas 
da comunidade na qual o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO está 
inserido; e alinhadas a um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do 
crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida. 

São objetivos da política de investigação científica do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO: 

• Reafirmar a investigação científica como processo acadêmico definido e 
efetivado em função das exigências da realidade na formação do aluno, na 
qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o que implica 
relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais; 

• Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional 
e às demandas da sociedade onde o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
está inserido; 

• Valorizar os projetos de investigação científica interinstitucionais sob a 
forma de consórcios, redes ou parcerias e as atividades voltadas para o 
intercâmbio nacional e internacional; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, interpretação, inovação e 
transferência de conhecimentos; 

• Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as 
produções acadêmicas de professores e alunos; 

• Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e 
debates de temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas 
semelhantes. 

De acordo com o seu Regimento Interno, a investigação científica é 
incentivada pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO por todos os meios 
ao seu alcance, principalmente por meio: 
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I - cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico 
em qualquer atividade didático-pedagógica; 
II - manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, 
biblioteca, documentação e divulgação científica; 
III - formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 
IV - concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução 
de determinados projetos; 
V - realização de convênios com entidades patrocinadoras de 
pesquisa;  
VI - intercâmbio com instituições científicas; 
VII - programação de eventos científicos e participação em 
congressos, simpósios, seminários e encontros. 

Para o desenvolvimento das atividades de investigação científica foi 
estabelecida uma linha de trabalho transversal aos cursos ofertados dada a 
sinergia entre eles.  

Atualmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui 04 
(quatro) linhas institucionais de investigação científica em desenvolvimento, são 
elas: 

a) Educação e Processos de Ensino e Aprendizagem: A linha institucional de 
investigação científica, Educação e Processos de Ensino e Aprendizagem, objetiva 
reunir e fomentar pesquisas que desenvolvam as questões educacionais no âmbito 
institucional e popular, através de processos de ensino e aprendizagem 
significativos para os sujeitos e a sociedade. A linha busca desenvolver os 
processos de inclusão e inovação pedagógica através das experimentações e usos 
de metodologias ativas e educação popular; 

b) Saúde, Cultura e Sociedade: A linha institucional de investigação científica, 
Saúde, Cultura e Sociedade, objetiva promover discussões e fomentar 
investigações no campo teórico e prático a partir das interfaces entre a saúde, 
compreendida em seus aspectos biopsicossocial e espiritual, e as perspectivas 
culturais e sociais que envolvem as relações e percepções de saúde-doença, bem 
como os processos de cuidado e prevenção; 

c) Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade: A linha institucional de investigação 
científica, Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade, objetiva promover processos de 
investigação e inovação no campo organizacional, bem como, promover o 
desenvolvimento e inclusão social através das tecnologias, com base nos 
princípios da sustentabilidade social e ambiental; 

d) Direitos Humanos, Justiça e Políticas Sociais: A linha institucional de 
investigação científica, Direitos Humanos, Justiça e Políticas Sociais, objetiva 
fomentar os debates e investigações sobre as questões sociais em suas mais 
diversas expressões, bem como promover ações de promoção e consolidação dos 
direitos humanos e justiça social junto as populações em vulnerabilidade social.  
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As atividades de investigação científica, inovação tecnológica, 
desenvolvimento artístico e cultural são coordenadas pela Coordenação de 
Pesquisa e Extensão (COPEX). O Conselho Universitário aprova as atividades de 
investigação científica nos aspectos relativos à sua organização, administração, 
funcionamento e financiamento. 

O financiamento das atividades de investigação científica inclui recursos 
próprios do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO ou de terceiros, 
captados junto a organizações da região, públicas e privadas. 

Para financiamento de projetos, a seleção contempla, entre outros, os 
seguintes critérios gerais:  

a) relevância do tema proposto;  

b) concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários 
existentes;  

c) cronograma de trabalho. 

A divulgação no meio acadêmico e a transmissão dos resultados para a 
comunidade ocorre mediante a realização anual de evento específico de 
investigação científica, no qual professores e alunos apresentaram as atividades 
desenvolvidas junto aos projetos aprovados e financiados. Desse evento, são 
produzidos anais com os resumos dos trabalhos. 

No tocante à inovação tecnológica e ao desenvolvimento artístico e cultural, 
o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferece o mesmo apoio 
dispensado para as atividades de investigação científica. Dessa forma, projetos de 
inovação tecnológica ou de desenvolvimento artístico e cultural, aprovados, 
recebem apoio financeiro mediante programa de bolsas e divulgação dos 
resultados.  

As políticas e ações acadêmico-administrativas de investigação científica, de 
inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural possibilitam 
práticas inovadoras na medida em que estão voltadas para a resolução de 
problemas e de demandas da comunidade na qual o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO está inserido; e alinhadas a um modelo de desenvolvimento 
que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO desenvolve atividades de 
extensão visando promover a sua articulação com a sociedade, transferindo para 
esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e investigação 
científica; e captando as demandas sociais para orientar a produção e o 
desenvolvimento de novos conhecimentos. 
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A extensão é entendida como um princípio educativo, cultural e científico, 
que articula o ensino e a investigação científica de forma indissociável e viabiliza 
uma relação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade.  

São objetivos da política de extensão do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO:  

• Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em 
função das exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do 
professor e no intercâmbio com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou 
transdisciplinares e interprofissionais; 

• Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 
relacionadas com a área de educação, saúde e habitação, geração de emprego e 
ampliação da renda; 

• Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de 
oportunidades e melhorar a qualidade da educação; 

• Valorizar os programas de extensão interinstitucionais sob a forma de 
consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e para 
a solidariedade nacional e internacional; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, interpretação, inovação e 
transferência de conhecimentos; 

• Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as 
produções acadêmicas de professores e alunos; 

• Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e 
debates de temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas 
semelhantes; 

• Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, 
científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, investigação científica e 
extensão.  

As atividades de extensão são realizadas, principalmente, sob a forma de 
promoção de atividades artísticas, culturais e científicas e/ou participação em 
iniciativa de atividades dessa natureza. 

As atividades de extensão são inseridas nas seguintes modalidades: 

I - programas; 
II - projetos; 
III - cursos e oficinas; 
IV - eventos; 
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V - prestação de serviços. 

Essas modalidades incluem, além dos programas institucionais, 
eventualmente também as de natureza governamental, que atendam às políticas 
municipais, estaduais, distrital e nacional. 

• Programas / projetos - são definidos como o conjunto articulado de atividades 
de extensão (cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços), com caráter 
orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, 
sendo executado a médio ou longo prazo, visando à interação transformadora 
entre a comunidade acadêmica e a sociedade.  

• Cursos e oficinas - são definidos como a ação pedagógica de caráter teórico e 
prático, presencial ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático 
para atender as necessidades da sociedade, visando o desenvolvimento, a 
atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos, com carga horária mínima e 
critérios de avaliação definidos.  

• Eventos - são definidos como a ação que implica na apresentação e/ou exibição 
pública, livre ou direcionada, com envolvimento da comunidade externa, do 
conhecimento ou produto artístico, cultural, científico e tecnológico desenvolvido, 
conservado ou reconhecido pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

• Prestação de serviços - são definidos como a ação que implica na prestação de 
serviços à comunidade em nome do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, 
a partir de sua capacitação técnico-científica, envolvendo a realização de 
assessorias e consultorias, emissão de laudos técnicos, análises setoriais, palestras 
e outras, vinculadas as áreas de atuação do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, que dão respostas as necessidades específicas da sociedade e do mundo 
do trabalho. 

A extensão é desenvolvida nas áreas dos cursos superiores ofertados e em 
temáticas transversais e de formação cidadã (Direitos Humanos, Inclusão, 
Relações Étnico-Raciais e Indígenas e Meio Ambiente e Sustentabilidade). 

Atualmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui 04 
(quatro) linhas institucionais de extensão em desenvolvimento, são elas: 

a) Promoção da Saúde e Qualidade de Vida; 

b) Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

c) Gestão, Tecnologia e Inclusão Social; 

d) Direitos Humanos e Promoção da Igualdade; 

São objetivos das linhas institucionais de extensão: 
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a) Integrar ensino, serviço e comunidade; e o ensino à prática profissional; 

b) Promover a integração entre docente-discente na investigação, busca de 
esclarecimentos e propostas de soluções; 

c) Promover atividades acadêmicas com visão humanística que considerem os 
aspectos sociais, filosóficos, políticos, econômicos e culturais cearenses. 

As linhas institucionais de extensão buscam desenvolver nos discentes a 
capacidade de identificar, planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, 
supervisionar, desenvolver e avaliar os conteúdos dos componentes curriculares 
dos cursos ofertados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. Além 
disso, buscam desenvolver habilidades cognitivas e não cognitivas (comunicação 
verbal e não verbal, relacionamento interpessoal, dinâmica de grupo, expressão 
corporal), que acabam por desenvolver a práxis de cada aluno em sua área de 
formação profissional. 

As atividades de extensão são supervisionadas pela Coordenação de 
Pesquisa e Extensão (COPEX). O Conselho Universitário aprova as atividades de 
extensão nos aspectos relativos à sua organização, administração, funcionamento 
e financiamento. 

O financiamento das atividades de extensão inclui recursos próprios do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e/ou de terceiros, captados junto a 
organizações públicas e/ou privadas, parceiros e/ou conveniados. 

Para financiamento das atividades, a seleção contempla, entre outros, os 
seguintes critérios gerais:  

a) relevância do tema proposto;  

b) concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários 
existentes;  

c) cronograma de trabalho. 

A divulgação no meio acadêmico ocorre mediante a realização anual de 
evento específico de extensão, no qual professores e alunos apresentaram as 
atividades desenvolvidas junto aos projetos aprovados e financiados. Desse 
evento, são produzidos anais com os resumos dos trabalhos.  

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito, observados os 
preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), 
foi concebido com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito.  
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A carga horária total do curso (em horas/relógio), e o prazo mínimo para a 
sua integralização, foi definida com base no estabelecido na Resolução CNE/CES 
nº 05, de 17 de dezembro de 2018. 

O PPC de Direito atende ainda ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que 
regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe 
sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais; na Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que 
estabelecem as políticas de educação ambiental; na Resolução CNE/CP nº 01, de 
17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana; e na Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que 
estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

O PPC de Direito está em consonância com o Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

É fato notório que a formação em Direito foi das áreas de educação superior 
que mais transformações sofreu ao longo das últimas décadas. A partir da 
Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, tendo como marco a Portaria MEC nº 
1.886/1994, os paradigmas teórico e metodológico que conformavam o ensino do 
Direito foram profundamente alterados. Rompeu-se com uma percepção de que a 
formação de graduação se vincula a um processo passivo de acumulação de 
conhecimentos dogmáticos. 

Com efeito, a formação jurídica tradicional atualmente vai além do ensino 
estritamente positivista, que anteriormente apresentava aos alunos excessiva 
carga de informações técnicas e legais, deixando de lado uma parte fundamental 
da formação do futuro profissional do Direito, qual seja, a capacidade de 
desenvolver seu próprio raciocínio lógico e a habilidade para lidar com as 
situações concretas que aparecem no seu cotidiano. 

O ensino do Direito esteve anteriormente marcado por uma forte tendência 
formalista, legalista, tecnicista, burocrática, largamente contenciosa e formadora 
de operadores jurídicos distanciados e insensíveis às mudanças sociais. 

Com isso, em vez da formação de profissionais capazes de lidar com as várias 
situações complexas que a realidade social lhes apresenta, as quais nem sempre 
estão perfeitamente delineadas nos compêndios doutrinários, o que se via era a 
proliferação de bacharéis em Direito, praticamente autômatos do positivismo, 
meros aplicadores da norma positiva ao caso concreto. Enfatizava-se a formação 
dos chamados operadores do Direito, sem a capacidade de raciocinar lógica e, 
sobretudo, criticamente sobre o Direito, impedindo, com isso, que a Ciência 
Jurídica desempenhasse seu papel fundamental de instrumento de transformação 
social dentro do Estado Democrático de Direito. 
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A partir da constatação dessa realidade, e procurando incorporar as 
principais contribuições no campo do ensino do Direito, geradas pelo amplo 
debate que se implantou em torno de tal tema, o Curso de Graduação em Direito 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO materializa-se mediante uma 
proposta de educação que propicia sólida formação geral, humanística, 
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 
capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 
jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de 
conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável 
ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. 

Nesse sentido, abandona a formação jurídica estritamente dogmática e de 
caráter “enciclopédico”, baseada em procedimentos e métodos de ensino que 
privilegiam a memorização e a apreensão acrítica de conceitos e valores, para se 
estruturar em torno de uma proposta avançada em termos de caráter 
metodológico e pedagógico que busca contribuir para uma nova geração de 
bacharéis em Direito, aptos a lidar com as constantes transformações pelas quais 
passa o seu campo de conhecimento.  

O Curso de Graduação em Direito tem por objetivo geral formar um 
profissional conhecedor das bases constitutivas do Direito, conhecedor crítico do 
ordenamento jurídico vigente e da realidade social em que está inserido, apto a 
superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 
produção do conhecimento. 

O curso propicia ao bacharel em Direito o instrumental necessário para 
compreender a realidade dentro da qual exercerá sua profissão, agindo sobre ela. 
O que tem sido feito é incentivar a percepção e a compreensão normativa da vida 
social no seu processo de mudança, ao invés de transmitir um conhecimento 
abstrato e, por ser dogmático, desvinculado de suas referências de realidade. 
Dessa forma, o domínio do conhecimento jurídico ultrapassa o aspecto 
meramente positivista, possibilitando que o aluno perceba o Direito não como um 
fim, mas como um instrumento de transformação social. 

Com efeito, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO encontra-se 
localizada em uma região com grande capacidade para atrair profissionais da área 
do Direito, com o perfil delineado. Dessa forma, o Curso de Graduação em Direito 
está comprometido com as necessidades sociais mais comuns, ou seja, a solução 
dos problemas legais que afligem a imensa maioria da população brasileira, 
proporcionando a essas pessoas o acesso aos profissionais do Direito 
efetivamente comprometidos e vinculados à comunidade que os abriga, aptos a 
compreender as necessidades fundamentais da população que irão efetivamente 
atender.  
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O Curso de Graduação em Direito assume como eixo transversal o “Educação 
Ambiental e Sustentabilidade”, considerando o contexto econômico e social de 
inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Nesse sentido, a oferta do Curso de Graduação em Direito pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO articula-se com as demandas de sua região 
de inserção, possibilitando a formação de bacharéis em Direito conscientes da 
realidade que enfrentarão no mercado de trabalho. 

4. OBJETIVOS DO CURSO 

4.1. Objetivo Geral 

O Curso de Graduação em Direito tem por objetivo geral formar bacharéis 
em Direito conhecedores das bases constitutivas do Direito, conhecedores crítico 
do ordenamento jurídico vigente e da realidade social em que estão inseridos, 
aptos a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 
produção do conhecimento. 

4.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Curso de Graduação em Direito: 

• Proporcionar uma sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, 
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação 
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio 
das formas consensuais de composição de conflitos; 

• Possibilitar ao aluno desenvolver postura reflexiva e de visão crítica que 
fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento 
da cidadania; 

• Promover o letramento digital e as práticas remotas mediadas por tecnologias 
de informação e comunicação, necessários ao contexto do exercício profissional;  

• Incentivar o estudo do Direito nas diversas formas que se apresenta na 
realidade, com ênfase nas questões jurídicas relacionadas com o contexto 
econômico e social de inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO; 

• Permitir a compreensão, sob o ângulo jurídico, do universo dos problemas e 
questões econômicas e sociais que atingem a comunidade regional, sem perder de 
vista a realidade nacional e internacional; 

• Desenvolver no aluno, juntamente com o conhecimento teórico, habilidades 
práticas que permitam a conjugação eficaz e o domínio das teorias e técnicas da 
área do Direito com a solução das questões complexas surgidas no cotidiano do 
exercício da profissão; 
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• Estimular o uso da tecnologia no aprimoramento da atividade jurídica; 

• Estimular a iniciação científica e a extensão, visando à produção e a divulgação 
do conhecimento jurídico adequado à realidade social, assim como a adequação 
da formação oferecida às demandas da sociedade; 

• Desenvolver no egresso a capacidade de continuar aprendendo e de 
acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como dar 
prosseguimento aos estudos em cursos de pós-graduação. 

Dessa forma, os objetivos gerais e específicos do Curso de Graduação 
em Direito demonstram sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Direito, ao perfil do egresso, a estrutura 
curricular, ao contexto educacional, às características locais e regionais e às 
novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao 
curso. 

5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

5.1. Perfil do Egresso 

Na perspectiva de sua missão institucional, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO desenvolve suas atividades empreendendo um processo 
educativo que contribui para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O egresso do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, além do preparo para o exercício da 
cidadania, é um profissional competente para atuar no mercado de trabalho, com 
sólida formação geral, habilitado ao eficiente e eficaz desempenho de suas 
funções, com senso ético e de responsabilidade social diferenciados. 

O egresso do Curso de Graduação em Direito será um profissional com 
sólidos conhecimentos teóricos, fortalecidos pela efetiva prática profissional, com 
postura reflexiva e visão crítica. Um profundo conhecedor das bases constitutivas 
do Direito, conhecedor crítico do ordenamento jurídico vigente e da realidade 
social em que está inserido, apto a superar os desafios de renovadas condições de 
exercício profissional e de produção do conhecimento, no contexto de forte 
impacto da tecnologia que permeia o mercado de trabalho.  

O Curso de Graduação em Direito assegura, no perfil do graduando, sólida 
formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da 
terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização 
dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de 
composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que 
fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento 
da cidadania. 
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Portanto, o perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, expressa as 
competências a serem desenvolvidas pelo discente, a seguir descritas, e as articula 
com necessidades locais e regionais, sendo ampliado função de novas demandas 
apresentadas pelo mundo do trabalho. Ou seja, o Núcleo Docente Estruturante 
trabalha para manter o perfil do egresso atualizado frente as necessidades locais 
e regionais e demandas apresentadas pelo mundo do trabalho, e assim promove 
sua atualização, sempre que for necessário.  

5.2. Competências e Habilidades 

Para que o egresso alcance este perfil, o Curso de Graduação em Direito, em 
consonância com a Resolução CNE/CES nº 05/2018, que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, proporciona condições 
para que seus alunos desenvolvam competências e habilidades cognitivas, 
instrumentais e interpessoais, que o capacitem o graduando a: 

• 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; 

• 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; 
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• 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;  

• Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas 
transversais sobre direitos humanos. 

5.3. Articulação com as Necessidades Locais e Regionais 

A oferta do Curso de Graduação em Direito é medida altamente valiosa para 
a região, visando contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, assim como 
promover a inclusão social e o acesso a justiça. A iniciativa é de grande 
importância para elevar o nível de escolaridade local, o que reforça a propensão 
ao desenvolvimento da região. Por outro lado, a educação, indiscutivelmente, é a 
condição básica para o exercício da cidadania, promovendo a inclusão social.  

Não há dúvidas de que um dos grandes anseios da população é o acesso à 
proteção eficaz de seus direitos básicos, o que nem sempre está posto ao seu 
alcance pelo Poder Público. Assim, visando suprir a carência da comunidade e de 
toda a região à sua volta, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
implantou o Curso de Graduação em Direito para proporcionar à comunidade a 
formação de profissionais com sólidos conhecimentos jurídicos e elevado grau de 
comprometimento social, bem como para prestar serviços à sociedade em 
orientação ou encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais, através do 
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).  

Ademais, considerando as características locais e regionais, inseridas na 
matriz curricular do curso, o egresso do Curso de Graduação em Direito estará 
apto para intervir nas questões jurídicas relacionadas com o contexto econômico 
e social de inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Considerando o contexto educacional e as características locais e regionais, 
o Curso de Graduação em Direito incentiva o estudo do Direito nas diversas formas 
que se apresenta na realidade, com ênfase nas questões jurídicas relacionadas 
com o contexto econômico e social de inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO. Ademais, objetiva permitir a compreensão, sob o ângulo jurídico, 
do universo dos problemas e questões econômicas e sociais que atingem a 
comunidade regional, sem perder de vista a realidade nacional e internacional.  
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5.4. Planejamento para Ampliação em Função de Novas Demandas 
Apresentadas pelo Mundo do Trabalho 

A ampliação das competências e habilidades em função de novas demandas 
apresentadas pelo mundo do trabalho é realizada pelo Núcleo Docente 
Estruturante do curso, que trabalha para manter o perfil do egresso atualizado 
frente as necessidades locais e regionais e demandas apresentadas pelo mundo do 
trabalho, assim como promove sua atualização, sempre que for necessário.  

Nesse sentido, destaque-se que consta, entre as atribuições do Núcleo 
Docente Estruturante, “contribuir para a consolidação do perfil profissional do 
egresso do curso, analisando sua adequação considerando as diretrizes 
curriculares editadas pelo Poder Público e as novas demandas do mundo do 
trabalho”.  

Dessa forma, o Núcleo Docente Estruturante atua realizando:  

• Estudos/pesquisas periódicas acerca das transformações ocorridas no mundo 
do trabalho que impactam a formação do bacharel em Direito, para identificar 
possíveis pontos de ajuste e/ou melhoria no perfil do egresso; 

• Promover a continua interação entre os profissionais atuantes e referência em 
suas áreas, assim como conselhos reguladores da profissão para que se tenha uma 
maior integração entre as temáticas abordadas e as projeções profissionais que 
estes realizam; 

• Analisar os dados do Programa de Acompanhamento dos Egressos, criado com 
o objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os 
egressos, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e 
adequação da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho.  

6. PERSPECTIVAS / POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO 
EGRESSO 

Com a formação recebida no Curso de Graduação em Direito, o egresso 
estará apto a atuar nas diversificadas opções profissionais que a graduação em 
Direito lhe oferece. 

O egresso do Curso de Graduação em Direito poderá atuar tanto nas 
carreiras jurídicas tradicionais, como nas novas funções que se abrem no mercado 
de trabalho para os bacharéis em Direito, tais como: administração de grandes 
corporações, assessoria e consultorias a empresas e etc. 

Importante lembrar que a graduação em Direito forma bacharéis em Direito 
que devem possuir conhecimentos suficientes para uma vez atendidas às 
exigências de ingresso, o exercício das carreiras jurídicas tradicionais, tais como 
Advocacia, Procuradoria / Promotoria, Defensoria Pública, Magistratura, Polícia 
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Federal, Polícia Civil e etc. A formação em Direito é, portanto, generalista, não 
permitindo o exercício imediato de qualquer das carreiras jurídicas tradicionais.  

O bacharel em Direito deve ser preparado para o exercício de ampla gama 
de atividades, fornecendo o ponto de partida para o ingresso nas carreiras 
jurídicas. Seu perfil deve ser, em nível da formação universitária básica, 
necessariamente generalista. 

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

7.1. Estrutura Curricular 

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Direito considera a 
flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a 
compatibilidade da carga horária total (em horas/relógio). Além disso, evidencia 
a articulação da teoria com a prática e a oferta do componente curricular LIBRAS. 
Explicita claramente a articulação entre os componentes curriculares no percurso 
de formação e apresenta elementos comprovadamente inovadores. 

7.1.1. Flexibilidade Curricular 

A flexibilidade curricular é uma estratégia necessária para tornar o 
aprendizado mais significativo frente à diversidade e aos requerimentos, 
demandas e expectativas de desenvolvimento regional e nacional. Assim, foi 
incorporada no curso por meio da(s):  

a) oferta de componentes curriculares optativos;  

b) previsão de Atividades Complementares, que são desenvolvidas na área de 
interesse do discente;  

c) metodologia proposta, que aproveitará todas as possibilidades e cenários de 
aprendizado possíveis;  

d) estratégias de acessibilidade metodológica;  

e) gestão da matriz curricular (o órgão colegiado do curso e o NDE são os fóruns 
privilegiados de concepção e implantação da flexibilização);  

f) atividades de iniciação científica e extensão (os conteúdos dos componentes 
curriculares não são a essência do curso, mas sim referência para novas buscas, 
novas descobertas, novos questionamentos, oferecendo aos discentes um sólido e 
crítico processo de formação, voltado ao contexto educacional, socioeconômico, 
ambiental e do mundo do trabalho).  

No 10º semestre foi prevista a oferta de componentes curriculares optativos 
de livre escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente estabelecida pela IES, 
que se volta à flexibilização da matriz curricular do curso. A lista pode ser 
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ampliada ou modificada, tendo sempre por base as necessidades do mercado de 
trabalho e o perfil profissional que se deseja para o egresso.  

7.1.2. Interdisciplinaridade 

A estrutura curricular do curso foi elaborada de forma a valorizar a 
interdisciplinaridade, permitindo a formação de um profissional capaz de 
estabelecer conexões entre os saberes. Desta forma, foram incluídas, além dos 
componentes curriculares específicas da área do curso, componentes curriculares 
de áreas afins e que podem contribuir para a compreensão da área do curso em 
sua integralidade.  

A organização dos componentes curriculares na matriz numa perspectiva 
interdisciplinar garantiu a integração horizontal e vertical de conteúdos. 
Considerou a necessária profundidade e complexidade crescente dos conteúdos, 
e a interação dos conhecimentos com as outras áreas ou unidades de ensino, 
incluindo temáticas transversais e de formação ética e cidadã, tais como: educação 
ambiental, direitos humanos, étnico-raciais e indígenas e aspectos sociais ou de 
responsabilidade social, éticos, econômicos e culturais. Assim, somente se justifica 
o desenvolvimento de um dado conteúdo quando este contribui diretamente para 
o desenvolvimento de uma competência profissional. Dessa forma, os 
componentes curriculares foram organizados ao longo dos semestres 
considerando os seus aspectos comuns em termos de bases científicas, 
tecnológicas e instrumentais. E a sequência dos componentes curriculares 
possibilitou a interligação dos conteúdos e a interdisciplinaridade.  

A implantação de outras práticas interdisciplinares contribui para a sua 
efetivação, tais como:  

a) capacitações e reuniões de planejamento acadêmico dos docentes, visando a 
sincronização de atividades e programas e a coordenação comum das atividades 
pedagógicas;  

b) discussão coletiva sobre os problemas do curso;  

c) priorização da designação de docentes titulados, com experiência profissional 
e no exercício da docência superior (capacidade para abordagem interdisciplinar, 
apresentar exemplos contextualizados e promover compreensão da aplicação da 
interdisciplinaridade no contexto laboral);  

d) desenvolvimento de avaliações e de projetos interdisciplinares etc.  

7.1.3. Acessibilidade Metodológica 

Para garantir a acessibilidade metodológica, a estrutura curricular, 
considerando a metodologia de ensino-aprendizagem, os recursos pedagógicos e 
tecnológicos e as técnicas de ensino e avaliação, foi definida e será implementada 
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de acordo com as necessidades dos sujeitos da aprendizagem, com amparo do 
Núcleo de Acessibilidade, da Coordenação de Curso, do NDE e do órgão colegiado 
de curso.  

7.1.4. Compatibilidade de Carga Horária Total (em Horas-Relógio) 

A carga horária total do curso (em horas/relógio), e o prazo mínimo para a 
sua integralização, foi definida com base no estabelecido na Resolução CNE/CES 
nº 05, de 17 de dezembro de 2018. 

7.1.5. Articulação da Teoria com a Prática 

A estrutura curricular delineada para o curso permite ainda a articulação da 
teoria com a prática, de forma que o aluno reconheça a importância dos 
conhecimentos teóricos e perceba a sua aplicação prática. Para tanto, deve-se 
ultrapassar a visão reducionista a partir da qual os conteúdos não se comunicam 
e se mostram desconectados da realidade. 

Os componentes curriculares possuem suas dimensões práticas. Foram 
organizados de modo a permitir a utilização de metodologias e práticas de ensino 
integradoras de conteúdos e de situações de prática, de modo que o futuro 
profissional compreenda e aprenda desde o início do curso as relações entre as 
diversas áreas de conhecimentos e a sua aplicação na complexidade da prática 
profissional. Considerou-se a necessidade de fortalecer a articulação da teoria com 
a prática. Assim, a metodologia implantada coaduna-se com práticas pedagógicas 
que estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática. Além disso, a 
experiência profissional do corpo docente contribuirá na sua capacidade para 
apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, e no 
desenvolvimento da interação entre conteúdo e prática. A contextualização e a 
atualização ocorrerão no próprio processo de aprendizagem, aproveitando 
sempre as relações entre conteúdos e contextos para dar significado ao aprendido, 
sobretudo por metodologias que integrem a vivência e a prática profissional ao 
longo do processo formativo e que estimulem a autonomia intelectual.  

7.1.6. Oferta da Disciplina de LIBRAS 

A “Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” é oferecida entre os componentes 
curriculares optativos do curso, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º 
do Decreto nº 5.626/2005.  

7.1.7. Articulação entre os Componentes Curriculares no Percurso de 
Formação 

Em consonância ao que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Direito, a estrutura curricular do curso é formada por 
eixos interligados de Formação Geral, Técnico-Jurídica e Prático-Profissional. 
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O eixo de Formação Geral abrange componentes curriculares que buscam 
integrar o aluno ao campo do Direito, estabelecendo as relações do Direito com 
outras áreas do saber.  

Os componentes curriculares do eixo de Formação Geral encontram-se 
alocados, na matriz curricular do curso, logo nos primeiros semestres, 
possibilitando a construção de uma base sólida para que os alunos possam refletir 
sobre os conteúdos do eixo de Formação Técnico-Jurídica nos semestres 
seguintes. Contudo não se restringem aos primeiros semestres, mas surgem 
pontualmente ao longo de todo o curso para que a atividade reflexiva não se perca 
no meio da formação técnica, pois sem dúvida, os componentes curriculares de 
formação geral desempenham importante papel na formação dos alunos, já que 
possibilitam o desenvolvimento do senso crítico e de uma visão humanista do 
Direito. 

Além dos conteúdos do eixo de Formação Geral, foi incluído o componente 
curricular “Metodologia Aplicada a Pesquisa em Direito”. Este componente 
curricular, lecionado no 2º semestre do Curso de Graduação em Direito, visa a 
preparar o aluno para a vida acadêmica fornecendo o instrumental necessário à 
percepção do conhecimento jurídico, assim como propiciar o desenvolvimento da 
capacidade de raciocínio lógico e interpretativo. Ademais, nas matérias 
introdutórias, foi incluído o componente curricular “Linguagem Jurídica, 
Expressão Textual e Verbal”, que prepara o aluno para a leitura, compreensão e 
elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, assim como para 
os atos de expressão verbal. Por fim, também estão incluídos na formação geral o 
componente curricular “Hermenêutica Jurídica”, para propiciar o 
desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico e interpretativo. 

O eixo de Formação Técnico-Jurídica abrange, além do enfoque dogmático, o 
conhecimento e a aplicação do Direito, observadas as peculiaridades dos diversos 
ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 
contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às 
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 
internacionais. 

Os componentes curriculares do eixo de Formação Técnico-Jurídica foram 
organizados e selecionados de forma a fornecer um referencial mínimo que 
permita a formação básica do bacharel em Direito com aptidão para a 
compreensão do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática, dando conta 
de suas especificidades. O conjunto estabelecido não tem pretensões de exaurir o 
conhecimento jurídico, com domínio total de áreas diversificadas, até porque o 
período de 05 (cinco) anos de formação seria insuficiente, mas apresentar aos 
alunos os vários campos do conhecimento jurídico com suas particularidades. 

O eixo de Formação Prático-Profissional abrange as atividades relacionadas 
com o Estágio Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso e as Atividades 
Complementares; e objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 
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desenvolvidos nos demais eixos, além de abranger estudos referentes ao 
letramento digital e práticas remotas mediadas por tecnologias da informação e 
comunicação.  

O Estágio Supervisionado é realizado do 6º até o 10º semestre do curso, e 
leva em consideração as competências referentes ao domínio dos conteúdos a 
desenvolvidos.  

O Estágio Supervisionado é realizado na própria IES, por meio do Núcleo de 
Prática Jurídica, e mediante convênios com outras entidades ou instituições e 
escritórios de advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados na 
Instituição, nos órgãos do poder judiciário, do ministério público e da defensoria 
pública ou ainda, em departamentos jurídicos oficiais.  

O Trabalho de Conclusão de Curso, realizado nos 8º e 9º semestres, consiste 
em uma pesquisa, relatada sob a forma de monografia, em qualquer área do 
Direito, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob orientação docente.  

As Atividades Complementares são desenvolvidas ao longo do curso, 
totalizando 300 horas.  

7.1.8. Elementos Comprovadamente Inovadores 

A estrutura curricular torna-se inovadora na medida em que seus 
protagonistas são os docentes e discentes. Seus papéis, atitudes e performance 
também são modificados para a ela se adaptar. Considerando isso, a fim de que a 
estrutura curricular seja ofertada em sua plenitude, torna-se necessária sua 
constante avaliação, para a efetiva integração entre os diferentes componentes 
curriculares pelos docentes, discentes, NDE, CPA e órgão colegiado de curso.  

O planejamento, desenvolvimento e avaliação da estrutura curricular e da 
sua operacionalização, favorecem ao corpo docente novos olhares sobre as 
concepções de ensinar e aprender. Aos discentes, induzem ao maior 
envolvimento, interconexão de conteúdos, aprofundamento de conhecimentos e 
de correlações entre teoria e prática nas abordagens estudadas, desdobrando num 
processo de aprendizagem mais significativo.  

Considerando as características locais e regionais, o Curso de Graduação em 
Direito assume como eixo transversal o “Educação Ambiental e Sustentabilidade”, 
considerando o contexto econômico e social de inserção do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Nesse sentido, a oferta do Curso de Graduação em Direito pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO articula-se com as demandas de sua região 
de inserção, possibilitando a formação de bacharéis em Direito. 
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Por outro lado, os conteúdos curriculares diferenciam o curso dentro da área 
profissional e induzem o contato com o conhecimento recente e inovador.  

7.2. Conteúdos Curriculares 

Os conteúdos curriculares promovem o efetivo desenvolvimento do perfil 
profissional do egresso, considerando a atualização da área, a adequação das 
cargas horárias (em horas/relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade 
metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 
ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-
raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, 
diferenciam o curso dentro da área profissional e induzem o contato com 
conhecimento recente e inovador. 

7.2.1. Desenvolvimento do Perfil Profissional do Egresso 

Em consonância ao que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Direito, a estrutura curricular do curso é formada por 
eixos interligados de Formação Geral, Técnico-Jurídica e Prático-Profissional. 

Além dos eixos interligados de Formação Geral, Técnico-Jurídica e Prático-
Profissional, que caracterizam a formação jurídica dos bacharéis em Direito, o 
Curso de Graduação em Direito assume como eixo transversal o “Educação 
Ambiental e Sustentabilidade”, considerando o contexto econômico e social de 
inserção do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Nesse sentido, a oferta do Curso de Graduação em Direito pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO articula-se com as demandas de sua região 
de inserção, possibilitando a formação de bacharéis em Direito conscientes da 
realidade que enfrentarão no mercado de trabalho. 

O eixo de Formação Geral abrange componentes curriculares que buscam 
integrar o aluno ao campo do Direito, estabelecendo as relações do Direito com 
outras áreas do saber.  

Os componentes curriculares do eixo de Formação Geral encontram-se 
alocados, na matriz curricular do curso, logo nos primeiros semestres, 
possibilitando a construção de uma base sólida para que os alunos possam refletir 
sobre os conteúdos do eixo de Formação Técnico-Jurídica nos semestres 
seguintes. Contudo não se restringem aos primeiros semestres, mas surgem 
pontualmente ao longo de todo o curso para que a atividade reflexiva não se perca 
no meio da formação técnica, pois sem dúvida, os componentes curriculares de 
formação geral desempenham importante papel na formação dos alunos, já que 
possibilitam o desenvolvimento do senso crítico e de uma visão humanista do 
Direito. 
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Além dos conteúdos do eixo de Formação Geral, foi incluído o componente 
curricular “Metodologia Aplicada a Pesquisa em Direito”. Este componente 
curricular, lecionado no 2º semestre do Curso de Graduação em Direito, visa a 
preparar o aluno para a vida acadêmica fornecendo o instrumental necessário à 
percepção do conhecimento jurídico, assim como propiciar o desenvolvimento da 
capacidade de raciocínio lógico e interpretativo. Ademais, nas matérias 
introdutórias, foi incluído o componente curricular “Linguagem Jurídica, 
Expressão Textual e Verbal”, que prepara o aluno para a leitura, compreensão e 
elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, assim como para 
os atos de expressão verbal. Por fim, também estão incluídos na formação geral o 
componente curricular “Hermenêutica Jurídica”, para propiciar o 
desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico e interpretativo. 

Integram o eixo de Formação Geral os seguintes componentes curriculares:  

DCNS DIREITO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
ANTROPOLOGIA Antropologia Jurídica 

CIÊNCIA POLÍTICA Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
ECONOMIA Economia Política 

ÉTICA 
Ética Geral e Profissional I 
Ética Geral e Profissional II 

FILOSOFIA Filosofia Geral e do Direito 
HISTÓRIA História do Direito e Direito Romano 

PSICOLOGIA Psicologia do Direito 
SOCIOLOGIA Sociologia Geral e do Direito 

OUTRAS  
(A CRITÉRIO DA IES) 

Linguagem Jurídica, Expressão Textual e 
Verbal 

Hermenêutica Jurídica 
Metodologia Aplicada a Pesquisa em Direito 

O eixo de Formação Técnico-Jurídica abrange, além do enfoque dogmático, o 
conhecimento e a aplicação do Direito, observadas as peculiaridades dos diversos 
ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 
contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às 
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 
internacionais. 

Os componentes curriculares do eixo de Formação Técnico-Jurídica foram 
organizados e selecionados de forma a fornecer um referencial mínimo que 
permita a formação básica do bacharel em Direito com aptidão para a 
compreensão do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática, dando conta 
de suas especificidades. O conjunto estabelecido não tem pretensões de exaurir o 
conhecimento jurídico, com domínio total de áreas diversificadas, até porque o 
período de 05 (cinco) anos de formação seria insuficiente, mas apresentar aos 
alunos os vários campos do conhecimento jurídico com suas particularidades. 
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Integram o eixo de Formação Técnico-Jurídica os seguintes componentes 
curriculares:  

DCNS DIREITO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
TEORIA DO DIREITO Introdução ao Estudo do Direito 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Teoria da Constituição e Organização do 
Estado Brasileiro 

Direitos e Garantias Fundamentais 
Jurisdição Constitucional e Controle de 

Constitucionalidade 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Fundamentos Gerais do Direito Administrativo 
Licitações e Contratos Administrativos 

Servidores Públicos e Controle da 
Administração Pública 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
Sistema Tributário Brasileiro 

Tributos em Espécie 

DIREITO PENAL 

Teoria do Crime e Aplicação da Lei Penal 
Sanção Penal 

Crimes contra a Pessoa 
Crimes contra o Patrimônio 

Crimes em Espécie I 
Crimes em Espécie II 

Legislação Penal Extravagante I 
Legislação Penal Extravagante II 

DIREITO CIVIL 

Bases Gerais do Direito Civil 
Bens e Negócios Jurídicos 

Direito das Obrigações 
Teoria Geral dos Contratos e Responsabilidade 

Civil 
Contratos em Espécie 

Direito das Coisas 
Direito de Família 

Direito das Sucessões 

DIREITO EMPRESARIAL 

Teoria da Empresa 
Direito Societário 

Títulos de Crédito e Contratos Mercantis 
Falência e Recuperação de Empresas 

DIREITO DO TRABALHO 
Direito Individual do Trabalho 
Direito Coletivo do Trabalho 

DIREITO INTERNACIONAL 
Direito Internacional Público 
Direito Internacional Privado 

DIREITO PROCESSUAL 

Teoria Geral do Processo Civil 
Processo Civil de Conhecimento e Sentença no 

Processo Civil 
Procedimentos Especiais no Processo Civil 
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Execução Civil 
Meios de Impugnação das Decisões Judiciais 

no Processo Civil 
Teoria Geral do Processo Penal 

Processos Penais em Espécie 
Nulidades e Recursos em Geral no Processo 

Penal 
Execução Penal 

Processo Tributário 
Direito Processual do Trabalho 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO Direito Previdenciário e Seguridade Social 
DIREITO FINANCEIRO Direito Financeiro e Responsabilidade Fiscal 

DIREITO DIGITAL Direito e Inovações Tecnológicas 
FORMAS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Métodos Consensuais de Resolução de 
Conflitos 

OUTRAS  
(A CRITÉRIO DA IES) 

Simulado da Peça Prático Profissional 
Direito do Consumidor 

Tutela dos Direitos e Interesses Difusos, 
Coletivos e Individuais Homogêneos 

Biodireito 
Direitos Humanos 
Direito Ambiental 

Optativa I 
Optativa II 
Atualização 

Considerando as características locais e regionais, o Curso de Graduação em 
Direito assume como eixo transversal o “Educação Ambiental e Sustentabilidade”, 
considerando o contexto econômico e social de inserção do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Nesse sentido, a oferta do Curso de Graduação em Direito pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO articula-se com as demandas de sua região 
de inserção, possibilitando a formação de bacharéis em Direito. 

Por outro lado, os conteúdos curriculares diferenciam o curso dentro da área 
profissional e induzem o contato com o conhecimento recente e inovador.  

O eixo de Formação Prático-Profissional abrange as atividades relacionadas 
com o Estágio Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso e as Atividades 
Complementares; e objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 
desenvolvidos nos demais eixos, além de abranger estudos referentes ao 
letramento digital e práticas remotas mediadas por tecnologias da informação e 
comunicação.  



 
 

 

44 

O Estágio Supervisionado é realizado do 6º até o 10º semestre do curso, e 
leva em consideração as competências referentes ao domínio dos conteúdos a 
desenvolvidos.  

O Estágio Supervisionado é realizado na própria IES, por meio do Núcleo de 
Prática Jurídica, e mediante convênios com outras entidades ou instituições e 
escritórios de advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados na 
Instituição, nos órgãos do poder judiciário, do ministério público e da defensoria 
pública ou ainda, em departamentos jurídicos oficiais.  

O Trabalho de Conclusão de Curso, realizado nos 8º e 9º semestres, consiste 
em uma pesquisa, relatada sob a forma de monografia, em qualquer área do 
Direito, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob orientação docente.  

As Atividades Complementares são desenvolvidas ao longo do curso, 
totalizando 300 horas.  

7.2.2. Atualização da Área 

Os conteúdos curriculares estabelecidos para o curso estão de acordo com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, estão 
atualizados e possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do 
egresso, de acordo com as políticas institucionais implantadas.  

7.2.3. Adequação das Cargas Horárias (em Horas/Relógio) 

Os conteúdos curriculares são relevantes e coerentes com os objetivos do 
curso, as necessidades locais e regionais, o perfil do egresso e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, contando com 
adequado dimensionamento da carga horária para o seu desenvolvimento.  

7.2.4. Adequação da Bibliografia 

O ementário explicita as linhas mestras dos conteúdos que serão 
desenvolvidos em cada componente curricular, seguido de bibliografia básica e 
complementar.  

A bibliografia básica e complementar utilizadas foram referendadas pelo 
NDE, comprovando a compatibilidade, em cada título, entre o número de vagas 
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade 
de assinatura de exemplares (ou assinaturas de acesso) disponível no acervo.  

A bibliografia está atualizada e considera os aspectos teórico-práticos da 
formação, a matriz curricular, o perfil do egresso.  
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7.2.5. Acessibilidade Metodológica 

Para garantir a acessibilidade metodológica, os conteúdos curriculares 
foram definidos e serão implementados de acordo com as necessidades dos 
sujeitos da aprendizagem, com amparo do Núcleo de Acessibilidade, da 
Coordenação de Curso, do NDE e do órgão colegiado de curso.  

7.2.6. Abordagem de Conteúdos Pertinentes às Políticas de Educação 
Ambiental 

Deve-se registrar que o estudo das políticas de educação ambiental, em 
atendimento à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e ao Decreto nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002, é realizado de modo transversal, contínuo e permanente. Assim, 
no desenvolvimento de praticamente todos os componentes curriculares do curso 
são apresentadas temáticas relacionadas à educação ambiental contextualizada ao 
conteúdo de abordagem principal. Além disso, foi também inserido na matriz 
curricular o componente curricular “Direito Ambiental”, que além de tratar do 
direito material, aborda as temáticas de educação ambiental.  

Adicionalmente, os estudos, as pesquisas/iniciações científicas e as 
atividades de extensão observam os princípios básicos da educação ambiental 
previstos no artigo 4º da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999: o enfoque 
humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente 
em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o 
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho na área do 
curso e as práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem 
articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; o 
reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.  

7.2.7. Abordagem de Conteúdos Pertinentes à Educação em Direitos 
Humanos  

Conforme disposto no Parecer CNE/CP nº 08/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP nº 01/2012, os aspectos concernentes à educação em direitos 
humanos são abordados no componente curricular “Direitos Humanos”, que 
integra a matriz curricular do curso. 

7.2.8. Abordagem de Conteúdos Pertinentes à Educação das Relações Étnico-
Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

Nos termos da Lei nº 9.394/1996, com a redação dada pelas Leis nº 
10.639/2003 e nº 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP nº 01/2004, 
fundamentada no Parecer CNE/CP nº 03/2004, os aspectos concernentes à 
educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e 
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temáticas que dizem respeito à história e cultura afro-brasileira e indígena, são 
abordados nos componentes curriculares “Sociologia Geral e do Direito”, 
“Antropologia Jurídica”, que integram a matriz curricular do curso. 

7.2.9. Diferenciação do Curso dentro da Área Profissional e Indução ao 
Contato com Conhecimento Recente e Inovador 

Os  conteúdos curriculares diferenciam o curso dentro da área profissional 
e induzem o contato com o conhecimento recente e inovador.  

7.3. Matriz Curricular 

MATRIZ CURRICULAR DO  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO  

(com hora/aula de 50 minutos) 

1º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Introdução ao Estudo do Direito 80 - 80 
História do Direito e Direito Romano 40 - 40 
Filosofia Geral e do Direito 80 - 80 
Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado 

80 - 80 

Teoria da Constituição e Organização 
do Estado Brasileiro 

40 - 40 

Bases Gerais do Direito Civil 40 - 40 
Linguagem Jurídica, Expressão 
Textual e Verbal (EaD) 

40 - 40 

CARGA HORÁRIA 400 - 400 
 

2º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Sociologia Geral e do Direito  80 - 80 
Antropologia Jurídica 40 - 40 
Direitos e Garantias Fundamentais 80 - 80 
Bens e Negócios Jurídicos 40 - 40 
Teoria do Crime e Aplicação da Lei 
Penal 

80 - 80 

Hermenêutica Jurídica 40 - 40 
Metodologia Aplicada a Pesquisa em 
Direito (EaD) 

40 - 40 

CARGA HORÁRIA 400 - 400 
 

3º SEMESTRE 
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COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Economia Política (EaD) 40 - 40 
Jurisdição Constitucional e Controle 
de Constitucionalidade 

80 - 80 

Direito das Obrigações 80 - 80 
Teoria da Empresa 40 - 40 
Sanção Penal 80 - 80 
Teoria Geral do Processo Civil 80 - 80 
Direito e Inovações Tecnológicas 40 - 40 

CARGA HORÁRIA 440 - 440 
 

4º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Psicologia do Direito 40 - 40 
Teoria Geral dos Contratos e 
Responsabilidade Civil 

80 - 80 

Direito Societário 80 - 80 
Crimes contra a Pessoa 40 - 40 
Processo Civil de Conhecimento e 
Sentença no Processo Civil 

80 - 80 

Teoria Geral do Processo Penal 80 - 80 
CARGA HORÁRIA 400 - 400 

 
5º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Fundamentos Gerais do Direito 
Administrativo 

40 - 40 

Contratos em Espécie 80 - 80 
Títulos de Crédito e Contratos 
Mercantis 

40 - 40 

Crimes contra o Patrimônio 40 - 80 
Procedimentos Especiais no Processo 
Civil 

80 - 80 

Processos Penais em Espécie 80 - 40 
Métodos Consensuais de Resolução de 
Conflitos 

40 - 40 

Simulado da Peça Prático Profissional 10 10 20 
CARGA HORÁRIA 410 10 420 

 
6º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
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Licitações e Contratos 
Administrativos 

40 - 40 

Direito das Coisas 80 - 80 
Falência e Recuperação de Empresas 40 - 40 
Crimes em Espécie I 40 - 40 
Execução Civil 80 - 80 
Nulidades e Recursos em Geral no 
Processo Penal 

40 - 40 

Estágio Supervisionado – Prática 
Jurídica Simulada I 

20 60 80 

Estágio Supervisionado – Prática em 
Conciliação e Mediação 

10 30 40 

CARGA HORÁRIA 350 90 440 
 

7º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Servidores Públicos e Controle da 
Administração Pública 

40 - 40 

Direito de Família 40 - 40 
Crimes em Espécie II 40 - 40 
Meios de Impugnação das Decisões 
Judiciais no Processo Civil 

40 - 40 

Execução Penal 40 - 40 
Direito Internacional Público 40 - 40 
Direito do Consumidor 40 - 40 
Ética Geral e Profissional I 40 - 40 
Estágio Supervisionado – Prática 
Jurídica Simulada II 

20 60 80 

Estágio Supervisionado – Prática em 
Negociação e Arbitragem 

10 30 40 

CARGA HORÁRIA 350 80 440 
 

8º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Direito das Sucessões 40 - 40 
Legislação Penal Extravagante I 40 - 40 
Ética Geral e Profissional II 40 - 40 
Tutela dos Direitos e Interesses 
Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos 

40 - 40 

Sistema Tributário Brasileiro 40 - 40 
Direito Individual do Trabalho 80 - 80 
Direito Internacional Privado 40 - 40 
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Estágio Supervisionado – Prática 
Jurídica Real I 

- 100 100 

Trabalho de Curso I (EaD) 30 10 40 
CARGA HORÁRIA 350 110 460 

 
9º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Legislação Penal Extravagante II 40 - 40 
Tributos em Espécie 80 - 80 
Direito Financeiro e Responsabilidade 
Fiscal 

40 - 40 

Direito Coletivo do Trabalho 40 - 40 
Biodireito 40 - 40 
Direitos Humanos 40 - 40 
Estágio Supervisionado – Prática de 
Tutela Coletiva 

10 30 40 

Estágio Supervisionado – Prática 
Jurídica Real II 

- 100 100 

Trabalho de Curso II 10 30 40 
CARGA HORÁRIA 300 160 460 

 
10º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Processo Tributário 80 - 80 
Direito Processual do Trabalho 40 - 40 
Direito Previdenciário e Seguridade 
Social 

40 - 40 

Direito Ambiental 40 - 40 
Optativa I 40 - 40 
Optativa II 40 - 40 
Estágio Supervisionado – Prática 
Jurídica Real III 

- 100 100 

Atualização  20 - 20 
CARGA HORÁRIA 300 100 400 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Direito, Desenvolvimento e 
Sustentabilidade 

40 - 40 

Direito Agrário 40 - 40 
Sistemas Políticos e Eleitorais 40 - 40 
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Estudos de Casos Integrados em 
Direito 

40 - 40 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 40 - 40 
 

QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

H/A HORAS % 
Disciplinas Obrigatórias + Optativas  3.600 3.000 78,95 
Estágio Supervisionado 580 483 12,72 
Atividades Complementares (*) 300 250 6,58 
Trabalho de Curso 80 67 1,75 

Carga Horária Total do Curso 4.560 3.800 100 
Carga Horária em EaD 160 133 3,50 

(*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período 
letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem 
prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, que são prioritárias. 
 

7.4. Ementário e Bibliografia 

1º SEMESTRE 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

EMENTA 

Análise do conceito de Direito e sua relação com os âmbitos da moral, da política, 
da religião, da justiça, da força e do Estado. Solução de conflitos como problema 
central da dogmática jurídica. Teorias sobre o Direito: do jusnaturalismo ao 
realismo crítico. Norma e ordenamento jurídicos. Estrutura da norma jurídica. 
Validade, vigência, eficácia e força. As fontes do Direito: lei, costume e 
jurisprudência. Interpretação e aplicação do Direito. Métodos de interpretação 
jurídica. Aplicação e subsunção. O problema da vontade e da competência na 
aplicação do direito. Direito, multiculturalismo e relações étnico-raciais. Aspectos 
de educação ambiental.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
 
GUSMÃO, P. D. Introdução ao estudo do direito. 49. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979768/. 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979768/
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NADER, P. Introdução ao estudo do direito. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642755/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, N. Teoria da norma jurídica. 6. ed. São Paulo: Edipro, 2016. 
 
FERRAZ JÚNIOR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnicas, decisão, 
dominação. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021417/. 
 
ILHERING, R. V. A luta pelo direito. 25. ed. São Paulo: Martin Claret, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530976286/. 
 
LYRA FILHO, R. O que é direito. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
 
MASCARO, A. L. Introdução ao estudo do direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771363/. 

HISTÓRIA DO DIREITO E DIREITO ROMANO 

EMENTA 

História do Direito. O mundo antigo, Grécia e Roma. O direito romano. Formação 
e desenvolvimento do corpo de doutrina jurídica do povo romano, da fundação de 
Roma à morte de Justiniano, direito romano-helênico e usus modernus 
pandectarum. A alta Idade Média. O direito canônico e a formação do direito 
ocidental moderno. Idade Média: a Escolástica. Filosofia medievais e o direito. 
Direito natural moderno e iluminismo. O direito brasileiro no regime colonial. 
Codificação e cultura jurídica na Europa do século XIX e suas influências sobre a 
América Latina. O direito no Brasil imperial. O direito brasileiro durante a 
República Velha. O direito brasileiro após a revolução de 1930 e o Estado Novo. O 
direito brasileiro sob o regime da Constituição de 1946. O direito brasileiro sob o 
regime da ditadura de 1964. O direito brasileiro desde a transição democrática 
dos anos 1980. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, J. C. M. Direito romano. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640645/. 
 
CICCO, C. História do direito e do pensamento jurídico. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017.  
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642755/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021417/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530976286/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771363/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640645/


 
 

 

52 

PALMA, R. F. História do direito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610259/. 
 
WOLKMER, A. C. História do direito no Brasil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987305/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZEVEDO, L. C. Introdução à história do direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 
 
MACIEL, J. F. R; AGUIAR, R. Manual de história do direito. 10. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620315/. 
 
REALE JÚNIOR, M. Horizontes do direito e da história. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502152724/. 
 
ROCHA, J. M. S. História do direito no Ocidente: Oriente, Grécia, Roma e 
Ibéricos: antiguidade. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6434-4/. 
 
WOLKMER, A. C. Fundamentos de história do direito. 9. ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2016. 

FILOSOFIA GERAL E DO DIREITO 

EMENTA 

Filosofia, Direito e Filosofia do Direito. Filosofia do Direito: conceito, objeto e 
método de estudo. O pensamento jusfilosófico clássico: Direito natural e Direito 
positivo. O conceito de Justiça. Doutrinas da filosofia do Direito: jusnaturalismo e 
juspositivismo. A filosofia do direito na modernidade. Temas contemporâneos de 
filosofia do direito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, E. C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601066/. 
 
CASTILHO, R. Filosofia geral e jurídica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595000/. 
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CHAUI, M. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2015. 
 
MASCARO, A. L. Filosofia do direito. 9. ed. Barueri: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771042/. 

.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERRARI, S. C. M. Filosofia política. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440197/. 
 
GHIRALDELLI JUNIOR, P. Introdução à filosofia. Barueri: Manole, 2003. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448168/. 
 
MASCARO, A. L. Filosofia do direito e filosofia política: a justiça é possível. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471898/. 
 
NADER, P. Filosofia do direito. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641963/. 
 
REALE, M.  Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502136557/. 
 
SOUSA, C. V. S. Filosofia geral e jurídica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023079/ 
 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO 

EMENTA 

Sociedade. Desenvolvimento Histórico das formas de organização social e do 
poder. O Problema das Justificações do Estado em Perspectiva Histórica. Estado. 
Formas de Estado. Formação e Extinção dos Estados. Regimes Políticos. Formas 
de Governo. Sistemas de Governo. Sufrágio. Sistemas Eleitorais. Partidos Políticos 
e Sistemas Partidários. Revolução e Golpe de Estado. Constituição.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BONAVIDES, P. Ciência política. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
 
GAMBA, J. R. G. Teoria geral do estado e ciência política. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770908/. 
 

MALUF, S. Teoria geral do estado. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610020/. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2011.  
 
CUNHA, P. F. Teoria geral do estado e ciência política. São Paulo: Saraiva, 
2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601912/. 
 
FILOMENO, J. G. B. Teoria geral do estado e da constituição. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986858/. 
 
FREIEDE, R. Curso de ciência política teoria geral do estado: teoria 
constitucional e relações internacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. 
 
MELO, D. S. S.; SCALABRIN, F. Ciência política e teoria geral do estado. Porto 
Alegre: Sagah, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021891/. 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

EMENTA 

Teoria da Constituição. Poder Constituinte Originário. Organização Político-
administrativa do Estado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 26. ed. São Paulo: SaraivaJur. 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621596/. 
 
MORAES, A. Direito constitucional. 38. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771868/. 
 
PADILHA, R. Direito constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988319/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAUJO, L. A. D. Curso de direito constitucional. 21. ed. São Paulo: Editora 
Verbatim, 2017. 
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ALEXANDRINO, M.; PAULO, V. Resumo de direito constitucional 
descomplicado. 11. ed. São Paulo: Método, 2017. 
 
BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017. 
 
NOVELINO, M. Manual de direito constitucional. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5496-3/. 
 
SILVA, J. A. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. 

BASES GERAIS DO DIREITO CIVIL 

EMENTA 

Formação histórica do direito civil brasileiro. Evolução do direito civil. A 
publicização das relações privadas e o chamado direito civil constitucional. O 
Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002: paralelos. Conceito filosófico e 
conceito jurídico de pessoa. Pessoas naturais. Personalidade. Capacidade. Direitos 
da personalidade. Ausência. Curadoria. Sucessão. Pessoas jurídicas. Associações e 
fundações. Domicílio.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Manual de direito civil: volume único. 6. 
ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620711/. 
 
GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2021. v. 1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592849/. 
 
TARTUCE, F. Manual de direito civil: volume único. 12. ed. São Paulo: Método, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643134/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil v. 1. 
34. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
 
DONIZETTI, E.; QUINTELLA, F. Curso de direito civil. 10. ed. São Paulo: Grupo 
GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027921/. 
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MIRAGEM, B. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640805/. 
 
PUCCINELLI JÚNIOR, A. et al. Manual de direito civil, volume único. São Paulo: 
Saraiva, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626706/. 
 
TEPEDINO, G.; OLIVA, M. D. Teoria geral do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992361/. 

LINGUAGEM JURÍDICA, EXPRESSÃO TEXTUAL E VERBAL 

EMENTA 

Conceitos e definições fundamentais. Considerações sobre o discurso 
argumentativo. O papel da argumentação na Ciência do Direito. A força ideológica 
da linguagem e o poder do discurso jurídico. Linguagem jurídica e seus aspectos 
culturais, sociais, econômicos e ideológicos. As técnicas de argumentação e suas 
diversas aplicações. Persuasão e convencimento do interlocutor. Técnicas básicas 
de redação: uso da linguagem jurídica. A linguagem das decisões judiciais e da 
necessidade de ser compreendida. A justificação das decisões judiciais e das peças 
processuais. Argumentação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, E. C. B. Linguagem jurídica: semiótica, discursos e direito. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620346/. 
 
MARTINS, D. S. Português instrumental: de acordo com atuais normas da 
ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
TRUBILHANDO, F.; HENRIQUES, A. Linguagem jurídica e argumentação: teoria 
e prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770366/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DAMIÃO, R. T; HENRIQUES, A. Curso de português jurídico. 15. ed. São Paulo: 
Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770939/. 
 
MEDEIROS, J. B. Português instrumental. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485598/. 
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MEDEIROS, J. B. Redação empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597023312/. 
 
PETRI, M. J. C. Manual de linguagem jurídica. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216801/. 
 
SIDOU, J. M. O. Dicionário jurídico. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530973056/. 

2º SEMESTRE 

SOCIOLOGIA GERAL E DO DIREITO  

EMENTA 

Sociologia, Direito e Sociologia do Direito. Direito e Sociedade. O Direito na 
perspectiva sociológica. O Direito na sociologia clássica: Durkheim; Marx e Weber. 
Sociologia do Direito contemporânea. Temas de sociologia do direito: Evolução 
social e jurídica; Direito e Cultura; Sociologia e cultura afro-brasileira e indígena; 
Direito e Movimentos sociais; Direito e Controle social; Direito, Sociedade e meio 
ambiente; Pluralismo jurídico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALIERI FILHO, S. Programa de sociologia jurídica. 15. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022322/. 
 
DIAS, R. Sociologia do direito: a abordagem do fenômeno jurídico como fato 
social. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485123/. 
 
ROCHA, J. M. S. Sociologia geral e jurídica: fundamentos e fronteiras. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644605/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIDDENS, A. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
 
MASCARO, A. L. Sociologia do direito. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771158/. 
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SCURO NETO, P. Sociologia geral e jurídica: a era do Direito cativo. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611720/. 
 
SILVA, E. W. Sociologia jurídica.  2. ed.  Ijuí: Unijuí, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786586074819/. 
 
VIANA, N. Introdução à sociologia. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788551300206/. 
 

ANTROPOLOGIA JURÍDICA 

EMENTA 

Relações entre antropologia e direito. Os clássicos da antropologia. Principais 
correntes antropológicas contemporâneas. Concepção de antropologia e seu 
objeto. A relação dialética entre o material e o simbólico na construção das 
identidades sociais e da subjetividade. Imaginário, representações sociais e 
expressões culturais dos diferentes segmentos sociais com ênfase na realidade 
brasileira e suas particularidades regionais. Cultura e diversidade. Etnocentrismo. 
Preconceito. Racismo. Relações étnico-raciais. Multiculturalismo. Configurações 
dos conceitos de etnia/raça, cor, classe social, diversidade e gênero no Brasil. 
Identidade e diferença. Cultura afro-brasileira e indígena. Características da 
sociedade multirracial brasileira. Desigualdades raciais e educação étnico-racial. 
Cultura brasileira. Antropologia jurídica no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, M. A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022681/. 
 
LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2011. 
 
SOARES, R. M. F. Sociologia e antropologia do direito. São Paulo: Saraiva, 2019. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553612826/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUGÉ, M. Não lugares: introdução a uma antropologia de supermodernidade. 9. 
ed. São Paulo: Papirus, 2012. 
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BARBOSA, L. M. A. et al. De preto a afro-descendente: trajetos de pesquisa 
sobre o negro, cultura e relações étnico-raciais no Brasil. São Carlos: EdUFSCAR, 
2010. 
 
BOAS, F. Antropologia cultural. 6. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2017. 
 
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. São Paulo: Zahar, 2009. 
 
LINTON, R. O homem: uma introdução à antropologia. 12. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

EMENTA 

Teoria dos direitos fundamentais. Os direitos de defesa e os direitos prestacionais. 
A efetividade dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais na Constituição de 
1988: os diretos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos à 
nacionalidade, os direitos políticos. As garantias processuais dos direitos 
fundamentais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 26. ed. São Paulo: SaraivaJur. 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621596/. 
 
MORAIS, A. Direito constitucional. 38. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771868/. 
 
PADILHA, R. Direito constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988319/. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONTE, F. M. Políticas públicas e direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597417/. 
 
MARMELSTEIN, G. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021097/. 
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MORAES, G. P. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772827/. 
 
MOSSIN, H. A. Garantias fundamentais na área criminal. Barueri: Manole, 
2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448519/. 
 
PEREIRA, J. R. G. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600281/. 

BENS E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EMENTA 

Formação Histórica do Direito Civil Brasileiro. Evolução do Direito Civil. A 
Publicização das Relações Privadas, Repersonalização Do Direito Civil e o 
chamado Direito Civil Constitucional. O Código Civil de 1916 e o Código Civil de 
2002: paralelos. Bens. Classificação dos Bens. Regime Jurídico das Benfeitorias. 
Critério da essencialidade dos bens. Fatos Jurídicos. A hipótese legal e o suporte 
fático. Formação simples e complexa dos Fatos Jurídicos. Existência e Eficácia 
Jurídica. Classificações dos Fatos Jurídicos. Negócio jurídico. Representação. 
Condição, Termo e Encargo. Defeitos do Negócio Jurídico. Invalidade. Atos 
Jurídicos Lícitos e Atos Ilícitos. Prescrição e Decadência. Provas. 
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TEORIA DO CRIME E APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

EMENTA 

Conceito de Direito Penal. Fundamentos do Direito Penal. Ciências penais. Política 
Criminal. O sistema penal. A norma penal. Princípios. Interpretação. Aplicação da 
lei penal no tempo e no espaço. Conceito de crime. Crime comum e crime próprio. 
Crime consumado e crime tentado. Crime de dano e de perigo. Crime doloso, 
culposo e preterdoloso. Crime qualificado e privilegiado. Crime instantâneo e 
crime permanente. Crime plurissubjetivo e crime unissubjetivo. Crime 
unissubsistente e plurissubsistente. Sujeito ativo e sujeito passivo. Fato típico. 
Conduta. Resultado. Nexo Causal. Tipicidade. Dolo. Culpa. Etapas da realização do 
crime. Ilicitude. Culpabilidade. Erro. Concurso de pessoas. Desistência voluntária. 
Arrependimento Eficaz. Arrependimento Posterior. Crime Impossível. 
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HERMENÊUTICA JURÍDICA 

EMENTA 

Hermenêutica e interpretação. Abordagem filosófica da hermenêutica jurídica. 
Hermenêutica jurídica: compreensão, subjetivismo e objetivismo jurídico. 
Pensamento tópico, raciovitalismo e lógica do razoável. Retórica: retórica na 
antiguidade. Retomada da retórica. Tipos de Argumentação jurídica. Linguagem e 
interpretação do direito. Técnicas de interpretação do Direito. Integração do 
Direito e antinomia. Novos horizontes do pensamento jurídico. 
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MAZOTTI, M. As escolas hermenêuticas e os métodos de interpretação da 
lei. Barueri, SP: Minha Editora, 2010. Disponível em: 
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METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA EM DIREITO 

EMENTA 

Noções gerais de teoria do conhecimento. Pesquisa científica e pesquisa em 
ciência sociais. Natureza e características da pesquisa em Direito. Métodos e 
linguagem científica. Aspectos técnicos da elaboração do trabalho científico: 
instrumentos de investigação, escolha do tema, plano de trabalho, elaboração do 
texto. A normalização dos textos de acordo com as regras da ABNT. Os vários tipos 
de produção científica. Os artigos científicos. 
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Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
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3º SEMESTRE 

ECONOMIA POLÍTICA 

EMENTA 

Especificidade da economia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 
relevantes. Relações entre economia e direito. Contribuições fundamentais da 
economia política clássica: Smith, Ricardo e Malthus. O modelo consolidado de 
Stuart Mill. Críticas à economia política clássica: Marx e Keynes. Análise das 
principais vertentes da teoria neoclássica. Sistema econômico. Desenvolvimento 
e subdesenvolvimento. Tendências do pensamento econômico contemporâneo. 
Análise circunstanciada da realidade brasileira e mundial. Análise ambiental sob 
o ponto de vista econômico.  
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

EMENTA 

Jurisdição constitucional. Controle de Constitucionalidade. Constitucionalidade e 
Inconstitucionalidade. O processo constitucional e a jurisdição constitucional. 
Processo Legal e Processo Judicial. Jurisdição Constitucional. Classificação de 
Jurisdição Constitucional. Controle de constitucionalidade: introdução, 
pressupostos e controle difuso. Sistemas de Controle de Constitucionalidade. 
Sistema norte-americano. Sistema Austríaco. O Controle Difuso de 
Constitucionalidade das Leis. Controle concentrado de constitucionalidade. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn). Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental. Arguição Incidental. 
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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

EMENTA 

Evolução da teoria das obrigações. A unificação do direito obrigacional. Distinções 
entre direitos pessoais e reais. Conceito e elementos constitutivos das obrigações. 
A relação obrigacional. Fontes da relação obrigacional. Modalidades de 
obrigações: obrigações de dar, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, 
obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis, obrigações solidárias. 
Transmissão das obrigações: cessão de crédito e assunção de dívida. 
Adimplemento e extinção das obrigações. Pagamento: lugar, tempo e prova. 
Pagamento em consignação. Pagamento com sub-rogação. Imputação do 
pagamento. Novação, compensação, confusão e remissão das dívidas. 
Inadimplemento. 
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11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

TEORIA DA EMPRESA 

EMENTA 

Teoria da Empresa. Empresa. Empresário. Caracterização e inscrição. Capacidade. 
Estabelecimento. Institutos complementares. Registro. Nome empresarial. 
Prepostos. Gerente. Contabilista e outros auxiliares. Escrituração. Fundo de 
comércio e elementos incorpóreos. Sociedade Limitada Unipessoal. 
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NEGRÃO, R. Curso de direito comercial e de empresa v 1: teoria geral da 
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SANÇÃO PENAL 

EMENTA 

Teoria da pena: conceitos básicos. Síntese histórica. Princípios e fundamentos. 
Evolução. Funções das penas. Espécies de penas. Penas privativas de liberdade. 
Regimes de cumprimento. Penas restritivas de direitos. Pena de multa. Aplicação 
da pena. Fixação da pena. Concurso de crimes. Limite das penas. Suspensão 
condicional da pena. Livramento condicional. Medida de segurança. Efeitos da 
condenação. Reabilitação. Ação Penal Pública e Privada. Identificação da ação 
penal. Extinção da punibilidade: causas extintivas em espécie. Prescrição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal: parte geral 1 v.1. 27. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590333/. 
 
MIRABETE, J. F.; FABBRINI, R. N. Manual de direito penal: parte geral: arts. 1º a 
120 do CP, volume 1. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597028102/. 
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NUCCI, G. S. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do código penal. 
6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642403/.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ESTEFAM, A. Direito penal: parte geral (arts. 1o a 120) v.1. 11. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596540/. 
 
GRECO, R. Código penal comentado. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770700/. 
 
JESUS, D. E. D.; ESTEFAM, A. A. L. Direito penal - parte geral. 37. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2020. v.1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619849/. 
 
JUNQUEIRA, G.; VANZOLINI, M. Manual de direito penal. 8. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596199/. 
 
REALE JÚNIOR, M. Fundamentos de direito penal. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991609/. 

TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL 

EMENTA 

A diferença entre direito material e direito processual. Denominação do direito 
processual e sua divisão. Evolução do direito processual. Direito objetivo, direito 
subjetivo, pretensão, lide. Fontes do direito processual. Normas processuais civis. 
Normas fundamentais e aplicação das normas processuais. Função jurisdicional. 
Jurisdição e ação. Limites da jurisdição nacional e cooperação internacional. 
Auxílio direto. Carta rogatória. Competência interna. Modificação da competência. 
Incompetência. Cooperação nacional. Sujeitos do processo. Partes e procuradores. 
Capacidade processual. Deveres das partes e de seus procuradores. 
Responsabilidade das partes por dano processual. Despesas, honorários 
advocatícios e multas. Gratuidade da justiça. Sucessão das partes e dos 
procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Assistência simples e 
litisconsorcial. Denunciação da lide. Chamamento ao processo. Incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica. Amicus curiae. Poderes, deveres e 
responsabilidade do juiz. Impedimentos e suspeição. Auxiliares da justiça. 
Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. Atos processuais. 
Forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Comunicação dos atos 
processuais. Nulidades. Distribuição e do registro. Valor da causa. Tutela 
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provisória. Tutela de urgência. Tutela da evidência. Formação, suspensão e 
extinção do processo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVIM, J. E. C. Teoria geral do processo. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643011/. 
 
DIDIER JÚNIOR, F. Sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. 4. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2017. 
 
SOUZA, A. P. et al. Teoria geral do processo contemporâneo. 5. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770052/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEAL, R. P. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 
 
MANCUSO, R. C. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980788/. 
 
ROCHA, J. A. Teoria geral do processo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490219/. 
 
RODRIGUES, H.W; LAMY, E.A. Teoria geral do processo.  6. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021073/. 
 
TESHEINER, J. M. R.; THAMAY, R. F. K. Teoria geral do processo. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620759/. 

DIREITO E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

EMENTA 

Sociedade da Informação: novos desafios e os conflitos inerentes ao uso de novas 
tecnologias. Direito, Tecnologia e Inovação. Sustentabilidade Digital. Influência da 
tecnologia do direito: no mundo e no Brasil. Globalização, soberania do Estado e 
internet. Constituição brasileira e o uso das novas tecnologias digitais. Os direitos 
humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em 
meios digitais. Direitos fundamentais e internet: liberdade de expressão, direitos 
de imagem, direito de informação, direito de privacidade e intimidade, proteção 
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de dados, entre outros. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Choques entre 
direitos fundamentais. Marco Civil da Internet: direitos e garantias dos usuários, 
neutralidade na rede, proteção aos registros, aos dados pessoais e às 
comunicações privadas, da guarda de registros de conexão, da responsabilidade 
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, da requisição judicial de 
registros, da atuação do poder público. Temas de educação ambiental no contexto 
de inovações tecnológicas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOFFMANN-RIEM, W. Teoria geral do direito digital: transformação digital: 
desafios para o direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642267/. 

PINHEIRO, P. P. Direito digital. 7. ed. São Paulo. Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598438/. 

TEIXEIRA, T. Direito digital e processo eletrônico. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596946/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRITO, A. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502209428/. 

FIORILLO, C. A. P.; CONTE, C. P. Crimes no meio ambiente digital e a 
sociedade da informação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547204198/. 

FIORILLO, C. A. P. Princípios constitucionais do direito da sociedade da 
informação: a tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2014. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502230644/. 

PINHEIRO, P. P. Proteção de dados pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 
- LGPD. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595123/. 

SILVA, L. S. H. T. Direito digital. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902814/. 

4º SEMESTRE 

PSICOLOGIA DO DIREITO 

EMENTA 
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Noções gerais sobre psicologia: objeto, linhas teóricas e ramos de atuação. 
Psicologia como ciência. Introdução à psicanálise e a teoria política de Freud. 
Psicologia e Direito. Psicologia no direito: direito civil, direito penal e direito do 
trabalho. Bem-estar psicológico como bem jurídico e direitos-humanos. Psicologia 
no processo: psicologia criminal, psicologia do testemunho, psicologia da decisão. 
Psicologia, big data e inteligência artificial: psicologia como objeto de investigação 
jurídica. Limites da função informativa da psicologia na interpretação normativa.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIORELLI, J. O.; MANGINI, R. C. R. Psicologia jurídica. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027990/. 
 
PINHEIRO, C. Manual de psicologia jurídica. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620728/. 
 
PUTHIN, S. R. et al. Psicologia jurídica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025783/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, E. P. Atualidades em psicologia jurídica. Rio de Janeiro: Nau, 2016. 

COLETTA, E. D. et al. Psicologia e criminologia. Porto Alegre: SAGAH, 
2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024649/. 

PAULO, B. M. Psicologia na prática jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175907/. 

SERAFIM, A. P. SAFFI, F. Psicologia e práticas forenses. 3. ed.  São Paulo: 
Manole, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761344/. 

SILVA, D. M. P. 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. 

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

EMENTA 

Princípios da nova teoria contratual. Autonomia da vontade e função social do 
contrato. Boa-fé objetiva. Relatividade e sua flexibilização. Responsabilidade Pré-
contratual e proibição do comportamento contraditório. Formação dos contratos. 
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Classificação dos contratos. Estipulação em favor de terceiro. Promessa de fato de 
terceiro. Contrato preliminar, contratos atípicos e contratos aleatórios. 
Interpretação dos contratos. Vícios redibitórios e evicção. Extinção dos contratos. 
Responsabilidade Civil: elementos essenciais. Espécies de responsabilidade. 
Responsabilidade extracontratual subjetiva. Dano patrimonial. Dano moral: 
evolução doutrinária, configuração, arbitramento. Dano moral contra pessoa 
jurídica. Dano estético. Dano material reflexo. Dano à imagem. Responsabilidade 
extracontratual objetiva. Responsabilidade por fato de outrem. Responsabilidade 
pelo fato das coisas. Responsabilidade contratual. Inadimplemento, mora, juros de 
mora e cláusula penal. Os meios de defesa ou as excludentes da responsabilidade 
civil.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: contratos. 
v.4. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622289/. 
 
GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil v.4. 17. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596144/. 
 
TARTUCE, F. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie v.3. 
17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643608/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMES, O. Contratos. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645640/. 

LÔBO, P. Direito civil: contratos v.3. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229146/. 

MACHADO, C.; CHINELLATO, S. J. Código civil interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 14. ed. São Paulo: Manole, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555764031/. 

NADER, P. Curso de direito civil 3: contratos. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 
2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979621/. 
 
RIZZARDO, A. Contratos. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641994/. 

DIREITO SOCIETÁRIO 
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EMENTA 

Teoria geral do Direito Societário. Sociedades empresariais no Novo Código Civil. 
Sociedades limitadas: características e pressupostos. Sociedades anônimas: 
características e pressupostos. Desconsideração da personalidade jurídica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAGAS, E. E. Direito empresarial esquematizado. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621558/. 

MARTINS, F. Curso de direito comercial: empresa, empresários e sociedades. 
42. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. v. 1. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986384/. 

NEGRÃO, R. Curso de direito comercial e de empresa v 1: teoria geral da 
empresa e direito societário. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620681/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROSO, D; ARAÚJO JUNIOR, M. A. Prática empresarial. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619429/. 
 
CRUZ, A. S. Direito empresarial. 9. ed. São Paulo: Método, 2019.  
 
FAZZIO JÚNIOR, W. Manual de direito comercial. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024890/. 
  
MAMEDE, G. Manual de direito empresarial. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771998/. 
  
VENOSA, S. S.; RODRIGUES, C. Direito empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/. 

CRIMES CONTRA A PESSOA 

EMENTA 

Dos crimes contra a vida. Vida Intrauterina. Vida Extrauterina. Fim da Vida. 
Tribunal do Júri. Homicídio. Participação em Suicídio. Infanticídio. Aborto. Lesão 
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Corporal. Periclitação da Vida e da Saúde. Maus-tratos. Crimes Contra a Honra. 
Crimes Contra a Liberdade Individual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra a 
pessoa v.2. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622920/. 
 
MIRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte especial, arts. 121 a 234-B do 
CP v. 2. 36. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622920/. 
 
NUCCI, G. S. Curso de direito penal: parte especial arts. 121 a 212 do código 
penal v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643721/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATISTA, N. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 
2015. 
 
FIGUEIREDO, R. V. Código penal: constituição federal legislação. 23. ed. São 
Paulo: Rideel, 2017.  
 
JESUS, D. E. Código penal anotado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502634343/. 
 
REALE JÚNIOR, M. Instituições de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de 
Janeiro: 
Forense, 2013. 
 
TOLEDO, F. A. Princípios básicos de direito penal: de acordo com Lei nº 7.209, 
de 11-7-1984 e com a constituição federal de 1988. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. 

PROCESSO CIVIL DE CONHECIMENTO E SENTENÇA NO PROCESSO CIVIL 

EMENTA 

Procedimento comum. Petição inicial. Requisitos da petição inicial. Pedido. 
Indeferimento da petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Audiência de 
conciliação ou de  mediação. Contestação. Reconvenção. Revelia. Providências 
preliminares e do saneamento. Não incidência dos efeitos da revelia. Fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Alegações do réu. 
Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo. Julgamento 
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antecipado do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. Saneamento e da 
organização do processo. Audiência de instrução e julgamento. Provas. Produção 
antecipada da prova. Ata notarial. Depoimento pessoal. Confissão. Exibição de 
documento ou coisa. Prova documental. Força probante dos documentos. 
Arguição de falsidade. Produção da prova documental. Documentos eletrônicos. 
Prova testemunhal. Admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Produção 
da prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. Sentença e coisa julgada. 
Elementos e dos efeitos da sentença. Remessa necessária. Julgamento das ações 
relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Coisa Julgada. 
Liquidação de sentença. Cumprimento da sentença: provisório e definitivo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CÂMARA, A. F. Manual de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771776/. 

DONIZETTI, E. Curso de direito processual civil. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771967/. 

GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil: esquematizado. 13. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622111/. 
 
DONIZETTI, E. Novo código de processo civil comentado. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016734/. 
  
MONTENEGRO FILHO, M. Direito processual civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597020304/. 
  
SÁ, R. M. Manual de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596175/. 
 
THEODORO JÚNIOR, H. Curso de direito processual civil, volume II: 
procedimentos especiais. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643073/. 
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TEORIA GERAL DO PROCESSO PENAL 

EMENTA 

As garantias constitucionais do processo penal. Investigações preliminares: 
inquérito policial e outras formas de investigação. Ação penal. Condições da ação 
penal. Condições de procedibilidade. Pressupostos processuais. Espécies de ação 
penal (ação penal de iniciativa pública, ação penal de iniciativa pública 
condicionada, ação penal de iniciativa privada). Ação civil ex delicto. Competência: 
conceito, classificação e critérios determinadores. Competência absoluta e 
relativa. Modificação de competência. Conflito de competência. Questões e 
processos incidentes. Teoria da prova no processo penal e provas em espécie. 
Prisão e liberdade: prisão cautelar (conceito, natureza jurídica, pressupostos e 
espécies), liberdade provisória (com e sem fiança) e medidas alternativas à prisão 
cautelar.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AVENA, N. Processo penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645084/. 
 
LOPES JÚNIOR, A. Direito processual penal. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620520/. 
 
NUCCI, G. S. Curso de direito processo penal. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644568/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIMA, R. B. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2019.  
 
LOPES JÚNIOR, A. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620582/. 
 
NUCCI, G. S. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6296-8/. 
 
RANGEL, P. Direito processual penal. 29. ed. Barueri: Atlas, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770526/. 
 
REIS, A. C. G. et al. Teoria geral do processo penal. Porto Alegre: SAGAH, 2021. 
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Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900001/. 

5º SEMESTRE 

FUNDAMENTOS GERAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

EMENTA 

Administração Pública. Conceito. Administração Pública como atividade. Função 
administrativa do Estado. Administração como sujeito: pessoas jurídicas, órgãos e 
agentes públicos. Desconcentração e descentralização. Estrutura: administração 
direta e indireta. Órgãos públicos: teorias, conceito, natureza, classificação. 
Regime jurídico da Administração Pública. Poderes da Administração Pública. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO FILHO, J. S. Manual de direito administrativo. 36. ed. São Paulo: 
Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771837/. 
 
DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. 
 
OLIVEIRA, R. C. R. Licitações e contratos administrativos: teoria e prática. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643288/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, F. B. Manual de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620421/. 
 
CAMPOS, A. C. Direito administrativo facilitado. 2. ed. Rio de Janeiro: Método, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641536/. 
 
COUTO, R.; CAPAGIO, Á. C. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620452/. 
 
MAZZA, A. Manual de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620735/. 
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OLIVEIRA, R. C. R. Curso de direito administrativo. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643844/. 
  

CONTRATOS EM ESPÉCIE 

EMENTA 

Espécies contratuais e seus atributos. Contrato de compra e venda. Troca e 
permuta. Contrato estimatório. Doação. Locação de coisas. Empréstimo. Prestação 
de serviço. Empreitada. Depósito. Mandato. Comissão. Agência e distribuição. 
Corretagem. Transporte. Seguro. Constituição de renda. Jogo e aposta. Fiança. 
Transação. Compromisso. Atos unilaterais. Aspectos da contratação eletrônica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: contratos. 
v.4. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622289/. 
 
GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais v.3. 19. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596120/. 
 
TARTUCE, F. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie v.3. 
17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643608/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LÔBO, P. Direito civil: contratos v.3. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229146/. 
 
MACHADO, C.; CHINELLATO, S. J. Código civil interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 14. ed. São Paulo: Manole, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555764031/. 
 
NADER, P. Curso de direito civil 3: contratos. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 
2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979621/. 
 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de direito civil: contratos, volume III. 25. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643387/. 
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VENOSA, S. S. Direito civil: contratos. 22. ed. São Paulo: Barueri: Atlas, 2022. v.3. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772773/. 

TÍTULOS DE CRÉDITO E CONTRATOS MERCANTIS 

EMENTA 

Títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Operações virtuais. 
Disciplina pelo Novo Código Civil. Saque. Emissão. Aceite. Endosso. Aval. 
Vencimento. Pagamento. Protesto. Ação cambial. Letra de câmbio. Nota 
promissória. Cheque. Duplicata. Títulos de crédito impróprios. Contratos 
mercantis. Compra e venda mercantil. Contratos de colaboração. Factoring. 
Arrendamento mercantil. Alienação fiduciária em garantia. Franquia. Contrato de 
seguro. Contrato de transporte. Sistema financeiro nacional. Instituições 
financeiras. Mercado de capitais. Contratos bancários. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, A. P. Teoria e prática dos títulos de crédito. 31. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600564/. 
 
CAMPINHO, S. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620780/. 
 
MAMEDE, G. Direito empresarial brasileiro: teoria geral da empresa e títulos 
de crédito. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772667/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CRUZ, A. S. Direito empresarial. 9. ed. São Paulo: Método, 2019.  
 
GONÇALVES, V. E. R. Direito empresarial: títulos de crédito e contratos 
mercantis. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. v.22. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609567/. 
 
REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. 34. ed. São Paulo: Forense, 2015. v.1. 
 
RIZZARDO, A. Títulos de crédito. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988906/. 
 
THEODORO JÚNIOR., H.; MELLO, A. M. T. Contratos de colaboração 
empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986834/. 
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CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

EMENTA 

Crimes contra o patrimônio. Furto. Roubo e extorsão. Usurpação. Dano. 
Apropriação indébita. Estelionato e outras fraudes. Receptação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal 3, parte especial: crimes contra o 
patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 
mortos. v.3. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622074/. 
 
ESTEFAM, A. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 234-B) v.2. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590180/. 
 
GRECO, R. Curso de direito penal: parte especial: artigo 121 a 212 do código 
penal v.2. 19. ed. Barueri: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771462/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte especial, arts. 121 a 212. 21. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. v.2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594850/. 
 
CUNHA, R. S. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 11. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2019. 

GONÇALVES, V. E. R. Curso de direito penal v. 2: parte especial, art 121 a 361. 6. 
ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622685/. 
 
MIRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte especial, arts. 121 a 234-B do 
CP v. 2. 36. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622920/. 
 
NUCCI, G. S. Curso de direito penal: parte especial arts. 121 a 212 do código 
penal v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643721/. 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO PROCESSO CIVIL 

EMENTA 
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Procedimentos especiais de jurisdição Contenciosa e Voluntária. Ações 
possessórias; ação de exigir contas; ação de divisão e demarcação de terras; 
embargos de terceiros; ações de família; oposição; inventário e partilha; ação 
monitória; ação de consignação em pagamento; testamentos e codicilos; herança 
jacente; bens dos ausentes; coisas vagas; interdição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DONIZETTI, E. Curso didático de direito processual civil. 24. ed. São Paulo: 
Atlas, 2021. 
 
GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil: esquematizado. 13. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/. 
 
THEODORO JÚNIOR, H. Curso de direito processual civil, volume II: 
procedimentos especiais. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643073/. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622111/. 

CÂMARA, A. F. Manual de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771776/. 

 
MEDINA, J. M. G. Curso de direito processual civil moderno. 4. ed. São Paulo: 
RT, 2018.  
 
MONTENEGRO FILHO, M. Direito processual civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597020304/. 
  
SÁ, R. M. Manual de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596175/. 

PROCESSOS PENAIS EM ESPÉCIE 

EMENTA 
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Citações, intimações e notificações. Processo: comum da competência do juiz 
singular, do tribunal do júri. Processos especiais. Procedimento sumário. Juizado 
especial criminal. Sentença e coisa julgada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LOPES JÚNIOR, A. Direito processual penal. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620520/. 
  
NUCCI, G. S. Curso de direito processual penal. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644568/. 
 
REIS, A. C. A.; GONÇALVES, V. E. R. Direito processual penal: esquematizado. 
11. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623101/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AVENA, N. Processo penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645084/. 
 
BONFIM, E. M. No tribunal do júri. São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601615/. 
 
CAMPOS, W. C. Tribunal do júri: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492565/. 
 
CAPEZ, F. Curso de processo penal. 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620704/. 
 
LIMA, R. B. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2019.  
 
RANGEL, P. Direito processual penal. 29. ed. Barueri: Atlas, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770526/. 
 

MÉTODOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

EMENTA 

Conciliação. Mediação: princípios e conceitos fundamentais. Mediação, jurisdição 
e jurisconstrução. Mediação, negociação, conciliação e transação. O papel e a 
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atividade do mediador. Perspectivas na mediação. Negociação: origem, 
conceituação, histórico. Negociação: aspectos sociais, políticos e econômicos. 
Relações interpessoais e inter–organizacionais. Negociação e ambiente 
organizacional. A pessoa do negociador: criatividade e intuição; visão holística. A 
negociação como atividade cotidiana. Táticas e estratégias de negociação. 
Habilidades de relacionamento e tecnologia da negociação. Arbitragem: princípios 
e conceitos fundamentais; fundamentos históricos e teoria geral. Arbitragem e 
jurisdição. A arbitragem no Brasil. Análise da Lei nº 9.307/1996. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SPENGLER, F. M. Mediação de conflitos: da teoria à prática. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 2017. 
 
TARTUCE, F. Mediação nos conflitos civis. 6. ed. São Paulo: Método, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/. 
 
VASCONCELOS, C. E. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 7. ed. São 
Paulo: Método, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991463/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIKLOS, J.; MIKLOS; S. Mediação de conflitos. São Paulo: Érica, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110477/. 
 
NUNES, A. Mediação e conciliação: teoria e prática. São Paulo: RT, 2018.  
 
PINHO, H. D. B.; MAZZOLA, M. Manual de mediação e arbitragem. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598087/. 
 
SALLES, C. A.; LORENCINI, M. A. G. L.; SILVA, P. E. A. Negociação, mediação, 
conciliação e arbitragem: curso de métodos adequados de solução de 
controvérsias. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640089/. 
 
SPENGLER, F. M.; SPENGLER NETO, T. Mediação conciliação e arbitragem: 
artigo por artigo de acordo com a Lei nº 13.140/2015, Lei nº 9.307/1996, Lei nº 
13.105/2015 e com a resolução nº 125/2010 do CNJ (emendas I e II). Rio de 
Janeiro: FGV, 2017. 

SIMULADO DA PEÇA PRÁTICO PROFISSIONAL 

EMENTA 
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A natureza prática do Direito. A distribuição e a dinâmica dos processos. 
Atividades simuladas de prática processual civil e do direito material cível. 
Elaboração de peças processuais mediante casos e conflitos simulados. Análise 
das peças e ritos processuais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JÚNIOR, G. C. Prática no processo civil. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025217/. 
 
BARROSO, D; ARAÚJO JÚNIOR, M. A. Prática civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623408/. 
 
TARTUCE, F.; DELLORE, L. Manual de prática civil. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644148/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO JÚNIOR, G. C. Prática de contestação no processo civil. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597023107/. 
 
CABRAL, A. P.; CRAMER, R. Comentários ao novo código de processo civil. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530971441/. 
 
CÂMARA, A. F. Manual de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771776/. 
 
GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil: esquematizado. 13. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/. 
 
PAVAN, B. et al. Civil. São Paulo: Saraiva Educação (Coleção Prática Jurídica), 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595086/. 

6º SEMESTRE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

EMENTA 
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Ato Administrativo. Conceito. Atributos. Elementos. Classificação. Vícios. Extinção 
e convalidação. Confirmação. Licitação: conceito e princípios. Dispensa e 
inexigibilidade. Modalidades. Procedimento. Anulação e revogação. Contrato 
administrativo. Conceito. Características. Formalidades. Modalidades. Rescisão. 
Contratos de gestão. Convênio e consórcio administrativo. Terceirização na 
Administração Pública. Serviços públicos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO FILHO, J. S. Manual de direito administrativo. 36. ed. São Paulo: 
Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771837/. 
 
DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. 
 
OLIVEIRA, R. C. R. Licitações e contratos administrativos: teoria e prática. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643288/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, F. B. Manual de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620421/. 

BITENCOURT, C. R. Direito penal das licitações. 2. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597783/. 
 
MAZZA, A. Manual de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620735/. 
 
NOHARA, I. P. D. Direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771325/. 

SPITZCOVSKY, C. Direito administrativo. 5. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596250/. 

DIREITO DAS COISAS 

EMENTA 
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Posse: origem e evolução histórica. Teorias principais da posse. Conceito, natureza 
jurídica e elementos da posse. Sujeito e objeto da posse. A posse e sua classificação. 
Aquisição, efeitos e perda da posse. Proteção possessória. Classificação dos 
direitos reais. A propriedade. Conceito de propriedade. A tutela e as titularidades 
da propriedade. Função social da propriedade. Aquisição da propriedade imóvel: 
usucapião, aquisição pelo registro de título, aquisição por acessão. Aquisição da 
propriedade móvel. Perda da propriedade. Os direitos de vizinhança. Condomínio 
geral e edilício. Propriedade resolúvel. Propriedade fiduciária. Superfície. 
Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direito do promitente comprador do imóvel. 
Penhor. Hipoteca. Anticrese. Concessão de uso especial para fins de moradia e 
concessão de direito real de uso.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: direitos 
reais. v.5. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622272/. 
 
GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: direito das coisas v.5. 16 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590531/. 
 
TARTUCE, F. Direito civil: direito das coisas. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643486/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DONIZETTI, E.; QUINTELLA, F. Curso de direito civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027921/. 
 
FULGÊNCIO, T. Da posse e das ações possessórias: teoria legal – prática. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6677-5/. 
 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de direito civil: direitos reais IV. 28. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990862/. 
 
RIZZARDO, A. Direito das coisas. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990886/. 
 
VENOSA, S. S. Direito civil: reais. v. 4. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772780/. 
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FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

EMENTA 

Falência e recuperação de devedores. Verificação e habilitação de créditos. 
Administrador judicial e comitê de credores. Assembleia geral de credores. 
Recuperação judicial. Convolação da recuperação judicial em falência. Falência. 
Classificação dos créditos. Pedido de restituição. Procedimento para decretação 
de falência. Inabilitação empresarial. Direitos e deveres do falido. Falência 
requerida pelo próprio devedor. Arrecadação e custódia dos bens. Efeitos sobre 
as obrigações do devedor. Ineficácia e revogação dos atos praticados antes da 
falência. Realização do ativo. Pagamento aos credores. Encerramento da falência. 
Extinção das obrigações do falido. Recuperação extrajudicial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAZZIO JÚNIOR, W. Lei de falência e recuperação de empresas. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021486/. 
 
MAMEDE, G. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de 
empresas. 13. ed. Barueri: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771707/. 
 
NEGRÃO, R. Curso de direito comercial e de empresa v. 1: teoria geral da 
empresa e direito societário. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620681/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AYOUB, L. R. A.; CAVALLI, C. M. Construção jurisprudencial da recuperação 
judicial de empresas. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991357/. 
 
CAMPINHO, S. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 
12. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620797/. 
 
CRUZ, A. S. Direito empresarial. 9. ed. São Paulo: Método, 2019.  
 
TOMAZETTE, M. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de 
empresas v.3. 10. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620698/. 
 
SCALZILLI, J. P.; SPINELLI, L. F.; TELLECHEA, R. Recuperação de empresas e 
falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 3. ed. São Paulo: Almedina, 2018. 
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Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584934577/. 

CRIMES EM ESPÉCIE I 

EMENTA 

Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a organização do trabalho. 
Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Crimes 
contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CUNHA, R. S. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 11. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2019. 
 
ESTEFAM, A. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 234-B) v.2. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590180/. 
 
GRECO, R. Curso de direito penal: parte especial: artigo 121 a 212 do código 
penal v.2. 19. ed. Barueri: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771462/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal 3, parte especial: crimes contra o 
patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 
mortos. v.3. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622074/. 
 
CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte especial, arts. 121 a 212. 21. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. v.2. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594850/. 
 
GONÇALVES, V. E. R. Curso de direito penal v. 2: parte especial, art 121 a 361. 6. 
ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622685/. 
 
NUCCI, G. S. Curso de direito penal: parte especial arts. 121 a 212 do código 
penal v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643721/. 
 
REALE JÚNIOR, M. Instituições de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013. 

EXECUÇÃO CIVIL 
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EMENTA 

Processo de execução. Execução em geral. partes. Competência. Requisitos 
necessários para realizar qualquer execução. Título executivo. Exigibilidade da 
obrigação. Responsabilidade patrimoniais. Diversas espécies de execução. 
Execução para a entrega de coisa. Entrega de coisa certa. Entrega de coisa incerta. 
Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa. 
Citação do devedor e arresto. Penhora, depósito e avaliação. Objeto da penhora. 
Documentação da penhora, de seu registro e depósito. Lugar de realização da 
penhora. Modificações da penhora. Penhora de dinheiro em depósito ou em 
aplicação financeira. Penhora de créditos. Penhora das quotas ou ações de 
sociedades personificadas. Penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de 
semoventes. Penhora de percentual de faturamento de empresa. Penhora de 
frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Avaliação. Expropriação de bens. 
Adjudicação. Alienação. Satisfação do crédito. Execução contra a Fazenda Pública. 
Execução de alimentos. Embargos à execução. Suspensão e extinção do processo 
de execução. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONÇALVES, M. V. R. Curso de direito processual civil v. 3. 15. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622777/. 
 
GONÇALVES, M. V. R. Processo civil: execução civil. (Coleção sinopses jurídicas 
v.12). 21. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609055/. 
 
THEODORO JÚNIOR, H. Curso de direito processual civil, volume II: 
procedimentos especiais. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643073/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABELHA, M. Manual de execução civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987138/. 

CÂMARA, A. F. Manual de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771776/. 

DONIZETTI, E. Curso de direito processual civil. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771967/. 
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GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil: esquematizado. 13. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/. 

SÁ, R. M. D. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2019. 
9788553617470. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617470/. 

NULIDADES E RECURSOS EM GERAL NO PROCESSO PENAL 

EMENTA 

A teoria das nulidades no processo penal. Nulidades em espécie. Teoria dos 
recursos: duplo grau, ações impugnativas autônomas – diferenças, natureza 
jurídica, conceito, características, princípios, efeitos, juízo de admissibilidade e 
juízo de mérito, condições recursais e pressupostos recursais. Recursos em 
espécie. Os recursos nos tribunais superiores. Recurso especial e extraordinário. 
Alterações trazidas pela adoção das súmulas vinculantes e do sistema de 
repercussão geral. Requisitos de admissibilidade. Processamento do recurso 
especial. Processamento do recurso extraordinário. Habeas corpus, recurso 
ordinário em habeas corpus e mandado de segurança. Aspectos relevantes dos 
regimentos internos dos tribunais. Revisão criminal.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GLOECKNER, R. J. Nulidades no processo penal. 3. ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547214678/. 
 
LOPES JÚNIOR, A. Direito processual penal. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620520/. 
 
REIS, A. C. A.; GONÇALVES, V. E. R. Processo penal: procedimentos, nulidades e 
recursos. (Coleção sinopses jurídicas v.15). 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591781/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AVENA, N. Processo penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645084/. 
 
CAPEZ, F. Curso de processo penal. 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620704/. 
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LIMA, R. B. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2019.  
 
NUCCI, G. S. Curso de direito processo penal. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644568/. 
 
RANGEL, P. Direito processual penal. 29. ed. Barueri: Atlas, 2021. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770526/. 
 
REIS, A. C. G. et al. Teoria geral do processo penal. Porto Alegre: SAGAH, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900001/. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA I 

EMENTA 

A natureza prática do Direito. A distribuição e a dinâmica dos processos. Rotinas 
do Juiz, dos membros do Ministério Público, do Advogado e do Delegado. Da 
Assistência Judiciária. Conflitos de interesses. Processo e Procedimento. Do 
mandato. Serviços cartorários no Brasil. Vistas dos autos; concluso; remessa; 
autuação; registro. Visitas orientadas aos órgãos públicos ligados à justiça 
brasileira.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JÚNIOR, G. C. Prática de contestação no processo civil. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597023107/. 

GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil: esquematizado. 13. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/. 

TARTUCE, F.; DELLORE, L. Manual de prática civil. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644148/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROSO, D.; ARAÚJO JUNIOR, M. A. Prática civil. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623408. 
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CÂMARA, A. F. Manual de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771776/. 
 
REVISTA DOS TRIBUNAIS. Vade Mecum Rt 2022. São Paulo: RT, 2022. 
 
DONIZETTI, E. Curso de direito processual civil. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771967/. 
 
MANOLE. Vade mecum universitário. 10. ed. Barueri: Manole, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767001/. 
 
SÁ, R. M. D. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2019. 
9788553617470. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617470/. 
 
THEODORO JÚNIOR, H. Curso de direito processual civil, volume II: 
procedimentos especiais. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643073/. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA EM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

EMENTA 

Prática relacionada às carreiras jurídicas. Estudo de casos reais e/ou simulados. 
Análise de doutrina e jurisprudência. Redação de instrumentos judiciais e 
extrajudiciais. Acompanhamento processual. Prática de conciliação e mediação. 
Desenvolvimento de atividades de prevenção de contencioso jurídico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PINHO, H. D. B.; MAZZOLA, M. Manual de mediação e arbitragem. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598087/. 
 
SALLES, C. A.; LORENCINI, M. A. G. L.; SILVA, P. E. A. Negociação, mediação, 
conciliação e arbitragem: curso de métodos adequados de solução de 
controvérsias. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640089/. 
 
SCAVONE JÚNIOR, L. A. Arbitragem: mediação, conciliação e negociação. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990152/. 
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negociação. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
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MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P.; BANDOS, M. F. C. Negociação e solução de 
conflitos: do impasse ao ganha-ganha com o melhor estilo. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025989/. 
 
ROCHA, C. C. V.; SALOMÃO, L. F. Arbitragem e mediação: a reforma da 
legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012798/. 
 
TARTUCE, F. Mediação nos conflitos civis. 6. ed. São Paulo: Método, 2021. 
Disponível em: 
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VASCONCELOS, C. E. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 7. ed. São 
Paulo: Método, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991463/. 

7º SEMESTRE 

SERVIDORES PÚBLICOS E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

EMENTA 

Agentes públicos. Agentes políticos. Particulares em colaboração com a 
Administração. Servidores públicos. Regime constitucional. Provimento e 
vacância. Bens públicos. Restrições do Estado sobre a propriedade privada. 
Supremacia do interesse público e função social da propriedade. Limitação 
administrativa. Ocupação temporária. Requisição administrativa. Tombamento. 
Servidão administrativa. Edificação ou parcelamento compulsório. 
Desapropriação. Processo administrativo. Responsabilidade civil, penal e 
administrativa. Improbidade administrativa. Controle da Administração Pública. 
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ALMEIDA, F. B. Manual de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
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CARVALHO FILHO, J. S. Manual de direito administrativo. 36. ed. São Paulo: 
Atlas, 2022. Disponível em: 
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DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COUTO, R.; CAPAGIO, Á. C. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
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MAZZA, A. Manual de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620735/. 
 
MAZZA, A. Administrativo #naprática. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553617357/. 
 
OLIVEIRA, R. C. R. Curso de direito administrativo. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643844/. 
 
VICTALINO, A. C.; LAMOUNIER, D.; OLIVEIRA, M. Prática administrativa. 
(Coleção Prática Forense). 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623415/. 

DIREITO DE FAMÍLIA 

EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos 
fundamentais. Casamento. Capacidade. Impedimentos. Causas suspensivas. 
Processo de habilitação. Celebração e provas do casamento. Invalidade do 
casamento. Eficácia do casamento. Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. 
Proteção da pessoa dos filhos. Relações de parentesco. Filiação. Reconhecimento 
dos filhos. Adoção. Poder familiar: exercício, suspensão e extinção. Pacto 
antenupcial. Regimes de bens entre os cônjuges. Usufruto e administração dos 
bens de filhos menores. Alimentos. Bens de família. União estável. Tutela. Curatela. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: direito de 
família v.6. 12. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622258/. 

GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro v. 6: direito de família. 19. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596106/. 

TARTUCE, F. Direito civil: direito de família v.5. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643578/. 
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Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
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RIZZARDO, A. Direito de família. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530983062/. 
 
TARTUCE, F. Processo civil no direito de família: teoria e prática. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642809/. 
 
VENOSA, S. S. Direito civil: família e sucessões v.5. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559773039/. 

CRIMES EM ESPÉCIE II 

EMENTA 

Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra 
a fé pública. Crimes contra a administração pública. Crimes contra o Estado 
Democrático de Direito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal: parte especial: crimes contra a 
dignidade sexual até crimes contra a fé pública - arts. 213 a 311-A. 16. ed. São 
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n. 10.028/2000. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. v. 5. Disponível em: 
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NUCCI, G. S. Curso de direito penal: parte especial arts. 213 a 361 do código 
penal v.3. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
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ESTEFAM, A. Direito penal: parte especial arts. 235 a 359-T v. 3. 9. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596526/. 
 
GONÇALVES, V. E. R. Direito penal: parte especial: esquematizado. 12. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597738/. 
 
GRECO, R. Direito penal estruturado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993412/. 
 
PRADO, L. R. Tratado de direito penal brasileiro: parte especial arts. 250 a 
361, v.3. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640478/. 

MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NO PROCESSO CIVIL 

EMENTA 

Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. 
Ordem dos processos no tribunal. Incidente de assunção de competência. 
Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Conflito de competência. 
Homologação de decisão estrangeira e concessão do exequatur à carta. Ação 
rescisória. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Reclamação. Recursos. 
Apelação. Agravo de instrumento. Agravo interno. Embargos de declaração. 
Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso ordinário. Recurso extraordinário e recurso especial. Julgamento dos 
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recursos extraordinário e especial repetitivos. Agravo em recurso especial e 
extraordinário. Embargos de divergência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
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GONÇALVES, M. V. R. Curso de direito processual civil v. 3. 15. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622777/. 

NEGRÃO, T. et al. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 
53. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620407/. 

THEODORO JÚNIOR, H. Curso de direito processual civil, volume III. 55. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/. 

EXECUÇÃO PENAL 

EMENTA 

Objetivos da execução penal, sua natureza jurídica, direitos e deveres dos presos 
e dos egressos e sobre os órgãos da execução penal. Execução das penas em 
espécie. Penas privativas de liberdade, regimes de cumprimento das penas 
privativas de liberdade, progressão e regressão de regimes, autorizações de saída, 
remição, livramento condicional, penas restritivas de direitos, sursis, penas 
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pecuniárias e execução das medidas de segurança. Incidentes da execução 
(conversões, anistia e indulto), procedimento judicial. Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado (SEEU). 
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MIRABETE, J. F.; FABBRINI, R. N. Execução penal. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
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NUCCI, G. S. Processo penal e execução penal: esquemas & sistemas.7. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2022.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645053/. 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

EMENTA 

A sociedade internacional. Evolução histórica do DIP. Fundamento do DIP. 
Relações entre o Direito interno e o DIP. Sujeitos do DIP. Fontes do DIP. Direito 
dos Tratados. Pessoas Internacionais: Estados, Organizações internacionais, ser 
humano. Carta das Nações Unidas e segurança internacional. Domínio público 
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internacional. Domínio internacional ambiental. Meios pacíficos de solução de 
conflitos internacionais. Responsabilidade internacional dos Estados. Direito 
internacional penal. 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596403/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARAL JÚNIOR, A. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: 
GEN, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496853/. 

GIACOMELLI, C. L. F. et al. Direito internacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902753/. 

GUERRA, S. Curso de direito internacional público. 14. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623316/. 

TEIXEIRA, C. N. Manual de direito internacional público e privado. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616787/. 

VARELLA, M. D. Direito internacional público.7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229344/. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

EMENTA 

Finalidade e campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. CDC: 
estrutura, abrangência e destinação do código. Conceitos fundamentais 
(consumidor, fornecedor, produto e serviço). Política das relações de consumo. 
Relação de consumo: conceito e regulação. Princípio da vulnerabilidade. Proteção 
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do consumidor pré-contratual e contratual. Os direitos do consumidor e do 
fornecedor e suas proteções. Práticas comerciais abusivas. Contratos de consumo 
e seu regime especial. Cláusulas contratuais abusivas. Direito do Consumidor e 
regulação da publicidade. Tutela administrativa das relações de consumo. A 
responsabilidade civil, administrativa e penal do fornecedor de produtos e 
serviços. As relações de consumo em juízo. Direito do consumidor e atividade 
empresarial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, F. B. D. Direito do consumidor: esquematizado. 10. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622166/. 

BESSA, L. R. Código de defesa do consumidor comentado. 2. Rio de Janeiro: 
Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642298/. 

THEODORO JÚNIOR, H. Direitos do consumidor. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992941/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FILOMENO, J. G. B. Direitos do consumidor. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017069/. 
 
KHOURI, P. R. R. A. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e 
defesa do consumidor em juízo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026443/. 
 
NUNES, R. Curso de direito do consumidor. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593525/. 
 
SOUZA, S. C.; WERNER, J. G.V.; NEVES, T. F. C. Direito do consumidor. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981273/. 
 
TARTUCE, F.; NEVES, D. A. A. Manual de direito do consumidor: direito 
material e processual, volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641826/. 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL I 
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EMENTA 

Ética e Profissão. Ética Jurídica. Ética nas carreiras jurídicas. Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Código de ética e Disciplina da OAB e Justiça em contexto 
de crise. Estrutura orgânica da OAB. Impedimentos e incompatibilidades. 
Competência do Tribunal de Ética e Disciplina. Regulamento Geral da OAB.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONZAGA, A. A.; NEVES, K. P.; BEIJATO JUNIOR., R. Estatuto da advocacia e 
código de ética e disciplina da OAB comentados. 7. ed. Rio de Janeiro: Método, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642700/. 

LÔBO, P. L. N. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593716/. 

SARAIVA, E. Estatuto da advocacia e da OAB (Lei n. 8.906, de 4-7-1994): 
regulamento geral do estatuto da advocacia e da OAB e código de ética e 
disciplina da OAB. São Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623484/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROSO, D.; ARAUJO JÚNIOR, M. A. Reta final OAB: questões comentadas. 8. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595857/. 
 
BITTAR, E. C. B. Curso de ética geral e profissional. 15. ed. São Paulo: 2019. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553608058/. 
 
GONZAGA, A. A. Ética profissional sintetizado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987107/. 

SÁ, A. L. Ética profissional. 10. ed. São Paulo: GEN, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021653/. 
 
SANCHEZ, A. Método de estudo OAB - ética profissional e filosofia do direito. 
São Paulo: Método, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530973711/. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA II 

EMENTA 
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Elaboração de peças processuais e profissionais simuladas, peças práticas da fase 
de investigação, habeas corpus, liberdade provisória, relaxamento de prisão em 
flagrante. Revogação de prisão preventiva, denúncia queixa, resposta a acusação, 
memoriais, sentença penal, atuação em atos processuais simulados, audiência de 
instrução, tribunal do júri.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEZEM, G. M. et al. Penal. (Coleção prática jurídica).16. ed. São Paulo: Saraiva, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594010/. 
 
MARQUES, F.; TASOKO, M.; ANDRADE, P. S. Prática penal. (Coleção Prática 
Forense). 4. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621282/. 
 
MESSA, A. F. Prática penal para exame da OAB. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591767/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELLO, R.; NOVAES, F. Manual de prática penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640348/. 
 
REVISTA DOS TRIBUNAIS. Vade Mecum Rt 2022. São Paulo: RT, 2022. 
 
DAMIÃO, R. T; HENRIQUES, A. Curso de português jurídico. 15. ed. São Paulo: 
Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770939/. 
 
GONZAGA, Á. A.; NEVES, K. P.; BEIJATO JUNIOR, R. Estatuto da advocacia e 
novo código de ética e disciplina da OAB comentados. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987923/. 
 
LÔBO, P. L. N. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593716/. 

MANOLE. Vade mecum universitário. 10. ed. Barueri: Manole, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767001/. 
 
NUCCI, G. S. Prática forense penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645220/. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA EM NEGOCIAÇÃO E ARBITRAGEM 

EMENTA 

Atividades de prática em negociação e arbitragem, com diversas audiências 
simuladas e suas etapas. Elaboração de peças processuais e profissionais 
simuladas. Atuação em processos simulados. Estudo de peças, rotinas e fases do 
processo e nos diversos procedimentos. Arbitragem: retrospectiva histórica, 
marco regulatório brasileiro e o momento atual, convenção arbitral e os tipos de 
arbitragem, Tribunal Arbitral, sujeitos, árbitros e a sentença arbitral.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PINHO, H. D. B.; MAZZOLA, M. Manual de mediação e arbitragem. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598087/. 
 
SALLES, C. A.; LORENCINI, M. A. G. L.; SILVA, P. E. A. Negociação, mediação, 
conciliação e arbitragem: curso de métodos adequados de solução de 
controvérsias. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640089/. 
 
SCAVONE JÚNIOR, L. A. Arbitragem: mediação, conciliação e negociação. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990152/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

REVISTA DOS TRIBUNAIS. Vade Mecum Rt 2022. São Paulo: RT, 2022. 
 
GUILHERME, L. F. V. A. Manual de arbitragem e mediação: conciliação e 
negociação. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620568/. 
 
MANOLE. Vade mecum universitário. 10. ed. Barueri: Manole, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767001/. 
 
MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P.; BANDOS, M. F. C. Negociação e solução de 
conflitos: do impasse ao ganha-ganha com o melhor estilo. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025989/. 
 
ROCHA, C. C. V.; SALOMÃO, L. F. Arbitragem e mediação: a reforma da 
legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012798/. 
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TARTUCE, F. Mediação nos conflitos civis. 6. ed. São Paulo: Método, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/. 
 
VASCONCELOS, C. E. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 7. ed. São 
Paulo: Método, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991463/. 

8º SEMESTRE 

DIREITO DAS SUCESSÕES 

EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos 
fundamentais. Sucessão em geral. Herança e administração. Vocação hereditária. 
Aceitação e renúncia da herança. Excluídos da sucessão. Herança jacente e 
vacante. Petição de herança. Sucessão legítima. Herdeiros necessários. Direito de 
representação. Sucessão testamentária. Codicilos. Legados: efeitos, pagamento e 
caducidade. Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Substituições: vulgar, 
recíproca e fideicomissária. Deserdação. Inventário. Sonegados. Pagamento das 
dívidas. Colação. Partilha. Garantia dos quinhões hereditários. Anulação da 
partilha. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: direito das 
sucessões. v.7. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622234/. 
  
GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. v.7. 16. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596076/. 
 
TARTUCE, F. Direito civil: direito das sucessões. v.6. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643547/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMES, O. Sucessões. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986049/. 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991463/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622234/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596076/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643547/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986049/


 
 

 

106 

LÔBO, P. L. N. Direito civil: sucessões v.6. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596809/. 
 
PEREIRA, C. M. S. Instituições de direito civil: direito das sucessões VI. 28. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2022.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643813/. 
 
RIZZARDO, A. Direito das sucessões. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530984762/. 
 
VENOSA, S. S. Direito civil: família e sucessões v.5. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559773039/. 

LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE I 

EMENTA 

Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95); Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06); Lei de Interceptações Telefônicas (Lei 9.296/96; Lei de Crimes 
Hediondos (Lei 8.072/90); Lei de Drogas (Lei 11.343/06); Lei de Tortura (Lei 
9.455/97) e Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDREUCCI, R. A. Legislação penal especial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594645/. 
 
CAPEZ, F. Legislação penal especial simplificado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595864/. 
 
GONÇALVES, V. E. R. Direito penal: parte especial: esquematizado. 12. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597738/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DELMANTO, R.; DELMANTO JUNIOR, R.; DELMANTO, F. M. A. Leis penais 
especiais comentadas. 3. ed. São Paulo: Saraiva 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553602209/. 
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DEMERCIAN, P. H.; MALULY, J. A. Teoria e prática dos juizados especiais 
criminais. Rio de Janeiro: Forense, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5597-7/. 
 
GONÇALVES, V. E. R. Legislação penal especial: crimes hediondos, drogas, 
terrorismo, tortura, arma de fogo, contravenções penais, crimes de trânsito. 16. 
ed. São Paulo: Saraiva 2020. (Coleção sinopses jurídicas; v 24, tomo I) Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592351/. 
 
MASSON, C.; MARÇAL, V. Lei de drogas: aspectos penais e processuais. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993085/. 
 
NUCCI, G. S. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6296-8/. 
 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL II 

EMENTA 

Ética Profissional. Regulamento Geral da OAB. Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 
8.906/94. Direitos e Prerrogativas do Advogado. Infrações e Sanções 
Disciplinares.  Honorários Advocatícios. Exame da Ordem Estágio Profissional na 
OAB. Relações interdisciplinares na ação do profissional. Os deveres ético-
profissionais. O controle de conduta dos profissionais do Direito. Ética profissional 
no âmbito das diversas profissões jurídicas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONZAGA, A. A.; NEVES, K. P.; BEIJATO JUNIOR., R. Estatuto da advocacia e 
código de ética e disciplina da OAB comentados. 7. ed. Rio de Janeiro: Método, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642700/. 

LÔBO, P. L. N. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593716/. 

SARAIVA, E. Estatuto da advocacia e da OAB (Lei n. 8.906, de 4-7-1994): 
regulamento geral do estatuto da advocacia e da OAB e código de ética e 
disciplina da OAB. São Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623484/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS 

EMENTA 

Lógica individualista do Código de Processo Civil. Direitos difusos, direitos 
coletivos e direitos individuais homogêneos. Processo coletivo. Tutela 
jurisdicional. Tutela coletiva. Tutela de direitos coletivos. Tutela coletiva de 
direitos; Tutela de direitos coletivos. Subsistema da Lei de Ação Civil Pública. Ação 
civil pública. Tutela coletiva de direitos individuais. Subsistema do Código de 
Defesa do Consumidor. Ação civil coletiva. Aspectos polêmicos do processo 
coletivo: legitimidade, litispendência, coisa julgada e execução. 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556271408/. 

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos 
fundamentais. O sistema tributário na Constituição. Tributos: conceito legal, 
legislação tributária. O poder de tributar. Limitações constitucionais ao poder de 
tributar. Obrigação tributária: fato gerador, elementos. Crédito tributário e 
lançamento tributário: conceito, suspensão, extinção, exclusão, garantias, 
privilégios e preferência. Ilícitos e sanções tributárias. 
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DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO 

EMENTA 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos 
fundamentais. Convenções e Recomendações internacionais do trabalho. Direito 
individual do trabalho. Contrato individual de trabalho: formação, execução. 
Sujeitos do contrato de trabalho: empregado e empregador. Salário e 
remuneração: tipos de salário. Participação nos lucros da empresa. Jornada de 
trabalho, repouso intra e inter jornada de trabalho. Banco de horas. Suspensão e 
interrupção do contrato de trabalho. Alteração do contrato de trabalho. Adicionais 
de hora extra, noturno, insalubridade, periculosidade e transferência. Formas de 
estabilidade. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Formas de extinção do 
contrato de trabalho. Aviso prévio, Férias e décimo terceiro salário. Prescrição e 
decadência. Cálculos trabalhistas. 
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DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 
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Direito Internacional Privado: fontes, princípios e conceitos fundamentais; 
problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Fontes 
do Direito Internacional Privado. Estrutura da norma do Direito Internacional 
Privado. Preceitos básicos do Direito Internacional Privado. História moderna do 
Direito Internacional Privado. Condição jurídica do estrangeiro. Nacionalidade. Do 
antigo Estatuto do estrangeiro à atual Lei de migração.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA REAL I 

EMENTA 

A natureza prática do Direito. Da Assistência Judiciária. Processos e 
Procedimentos. Do mandato. Serviços cartorários no Brasil. Vistas dos autos; 
concluso; remessa; autuação; registro. Trabalhos orientados para 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. Treinamento prático-profissional, por 
meio das diversas funções dos operadores jurídicos na área civil. Audiências reais. 
Estágio supervisionado conforme Parecer CNE/CES nº 211/2004. Assistência a 
audiências e julgamentos perante os Órgãos do Tribunal de Justiça do Ceará. 
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TRABALHO DE CURSO I 

EMENTA 

Fundamentos da pesquisa científica. Elaboração de um projeto de pesquisa e suas 
etapas. Princípios metodológicos do trabalho científico. Métodos e técnicas da 
Pesquisa Científica. Coleta de dados e levantamento das fontes bibliográficas e 
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9º SEMESTRE 

LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE II 

EMENTA 

Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019); Lei das Organizações Criminosas 
(Lei 12.850/2013); Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998); Lei de Crimes de 
Trânsito  (Lei 9.503/1997); Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016);  Lei de Crimes 
Contra a Ordem Tributária (Lei  8.137/1990); Lei de Lavagem de Capitais (Lei 
9.613/1998; Lei de Crimes Resultantes de Preconceito (Lei 7.716/1989). 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217799/. 
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TRIBUTOS EM ESPÉCIE 

Ementa 

Os tributos em espécie. Tributos federais: Imposto de Importação, Imposto de 
Exportação, Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, Imposto 
sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural, Contribuições Sociais, Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico, Contribuições de Interesse das Categorias 
Profissionais ou Econômicas. Tributos estaduais: Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, Imposto de 
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Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores. Tributos municipais: Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a Transmissão Inter 
Vivos, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Despesas e Receitas 
Públicas, Orçamento e Crédito Públicos. 
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DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL 

EMENTA 

O Direito Financeiro, a receita e a despesa pública. Orçamento público. Técnicas 
de elaboração. Administração pública financeira pela união, estados, distrito 
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federal e municípios. Crédito e dívida pública. Emissão e controle de moeda. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
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DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

EMENTA 

O movimento sindical: novos paradigmas. Conflitos trabalhistas: greve e lockout. 
Direito coletivo do trabalho. Formas de composição: heterocomposição e 
autocomposição: sentença normativa, dissídio coletivo, acordo e convenção 
coletiva, arbitragem. Liberdade sindical. Organização sindical. Funções do 
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sindicato. Flexibilização e desregulamentação do Direito do Trabalho 
(terceirização no Direito do Trabalho). 
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BIODIREITO 

EMENTA 

Direito e Bioética. Princípios da Bioética. Os aspectos referentes ao 
microbiodireito e macrobiodireito. O respeito à dignidade humana como 
paradigma do Estado Democrático de Direito, delimitando questões ético-
jurídicas. Implantes e transplantes de órgãos e tecidos. Aborto, Tanatologia. 
Eutanásia e Pena de Morte. Transexualismo. Comércio de tecidos e órgãos 
humanos. Engenharia genética e o Direito. Clonagem de seres vivos. Venda de 
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óvulos e barriga de aluguel. Inseminação e fertilização in vitro. Procriação 
assistida. Doação voluntária e compulsória de órgãos. Transgênicos. 
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DIREITOS HUMANOS 

EMENTA 

Evolução dos Direitos Humanos. Fundamentação dos Direitos Humanos. 
Jusnaturalismo e Direitos Humanos. Jus-racionalismo moderno e Direitos 
Humanos. Jus-positivismo jurídico e Direitos Humanos. Humanismo e Direitos 
Humanos. Mecanismos jurídicos de proteção. Tratados Internacionais. Direitos 
Humanos e igualdade. Direitos Humanos e responsabilidade do Estado. 
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SUPERVISIONADO – PRÁTICA DE TUTELA COLETIVA 

EMENTA 

A natureza prática do Direito. Processos e Procedimentos. Das ações de Direito 
Coletivo. Instrumentos para combater ilegalidade ou abuso de poder, assegurando 
o exercício de Direitos Fundamentais violados. Elaboração de peças processuais: 
Ação Civil Pública. Ação Popular. Habeas Corpos Coletivo.  Mandado De Injunção 
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Coletivo. Mandado de Segurança Coletivo. Treinamento prático-profissional, por 
meio das diversas funções dos operadores jurídicos na área da tutela coletiva.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA REAL II 
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EMENTA 

Atuação profissional na seara criminal. A postura do profissional perante o cliente, 
Orientação, acompanhamento e relatórios de atendimentos no Núcleo de Práticas 
Jurídicas. Triagem de casos, elaboração de peças processuais, acompanhamento 
de audiências relativas a processos de responsabilidade do NPJ. Elaboração de 
relatórios inerentes a atos de processos não acompanhados pelo NPJ. Discussão 
de casos reais. Elaboração de pareceres jurídicos.  Visitas técnicas institucionais a 
órgãos públicos, tais como fóruns, delegacias de polícia. Estabelecimentos 
prisionais, quarteis militares, dentre outros.    
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TRABALHO DE CURSO II 

EMENTA 

Escrita científica. Análise de dados em pesquisa qualitativa e em pesquisa 
quantitativa. Análise dos resultados e construção de uma discussão para os 
estudos de Revisão, pesquisas quantitativas e qualitativas; Considerações finais 
da pesquisa científica. Apresentação e Publicação de Pesquisas. Finalização da 
pesquisa, redação definitiva e apresentação perante banca examinadora do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
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científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 
8. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770670/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTAR, E. C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da 
monografia para os cursos de direito. 17. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622470/. 

CASA NOVA, S. P. C; et al. Trabalho de conclusão de curso (TCC): uma 
abordagem leve, divertida e prática. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440708/. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767001/
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DE SORDI, J. O. Desenvolvimento de projeto de pesquisa. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547214975/. 
 
LEHFELD, L. S.; LÉPORE, P. E.; FERREIRA, O. A. V. A. Monografia jurídica: guia 
prático para elaboração do trabalho científico e orientação metodológica. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6530-3/. 

NASCIMENTOS, L. P. Elaboração de projetos de pesquisa: monografia, 
dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126293/. 

 

10º SEMESTRE 

PROCESSO TRIBUTÁRIO 

EMENTA 

Teoria geral do direito processual tributário. A evolução do direito processual 
tributário. Princípios fundamentais. Fontes do direito processual e competência 
legislativa. Justiça tributária e processo tributário. Procedimento e processo 
administrativo tributário. Princípios do processo administrativo. Lançamento, 
procedimento e processo administrativo. Privatização da gestão tributária 
(agentes retentores, substitutos tributários). Prova no processo administrativo 
tributário. O processo tributário administrativo federal, estadual e municipal. 
Processo judicial tributário. Execução fiscal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HARADA, K. Direito financeiro e tributário. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770038/. 

PAULSEN, L. Curso de direito tributário completo. 13. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623255/. 

SEGUNDO, H. B. M. Processo tributário. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770328/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547214975/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6530-3/
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CAPARROZ, R. Direito tributário: esquematizado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594577/. 
 
COÊLHO, S. C. N. Curso de direito tributário brasileiro. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993900/. 
 
FERRAGUT, M. R. As provas e o direito tributário: teoria e prática como 
instrumentos para a construção da verdade jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597653/. 
 
QUINTANILHA, G. S. Manual de direito tributário: volume único. 2. ed. São 
Paulo: Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643875/. 
 
ROCHA, S. A. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do 
lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584934355/. 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

EMENTA 

Princípios e singularidades do Direito Processual do Trabalho. Organização 
judiciária do trabalho. Ministério Público do Trabalho. Jurisdição. Jurisdição 
Voluntária. Competência. Modificações da competência. Processo. Procedimento. 
Atos e fatos processuais. Prazos processuais. Nulidades. Partes. Litisconsórcio. 
Assistência. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Petição inicial. 
Defesa do reclamado. Exceções. Reconvenção. Audiência de conciliação e 
instrução. Prova. Sentença. Requisitos. Coisa julgada. Recursos. Reclamação 
correcional. Requisitos de admissibilidade. Liquidação. Execução. Recurso na 
execução. Ações especiais. Dissídio coletivo. Requisitos. Formalidade. Instrução. 
Sentença normativa. Recursos nos processos de dissídio coletivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEITE, C. H. B. Curso de direito processual do trabalho. 20. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596663/. 
 
MARTINS FILHO, I. G. S. Manual esquemático de direito e processo do 
trabalho. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553609581/. 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594577/
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ROMAR, C. T. M. Direito processual do trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595321/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, A. P. Curso prático de processo do trabalho. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619467/. 
 
MARTINEZ, L. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e 
coletivas do trabalho. 13 ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622128/. 

RESENDE, R. Direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: Método 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989552/. 

RENZETTI, R. Manual de direito do trabalho. 6. ed. São Paulo: Método, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641079/. 

SANDES, F.; RENZETTI, R. Direito do trabalho e processo do trabalho. 2. ed. 
São Paulo: Somos Educação, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591682/. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E SEGURIDADE SOCIAL 

EMENTA 

Evolução histórica da previdência social. A previdência social no Brasil. 
Beneficiários. Custeio. Prestações. Noções de acidentes de trabalho. Prestações 
relativas a acidente do trabalho. Repercussões no contrato de trabalho. A 
responsabilidade decorrente do acidente de trabalho. Ação judicial acidentária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUTIGNON, R. L.; MORAES, M. V. G. Contribuições previdenciárias e 
trabalhistas e seus impactos no E-social. São Paulo: Expressa, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110163/. 
 
CASTRO, C. A. P.; LAZZARI, J. B. Manual de direito previdenciário. 25. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642205/. 
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LAZZARI, J. B.; CASTRO, C. A. P. Direito previdenciário. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990756/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALENCAR, H. A. Cálculo de benefícios previdenciários: teses revisionais. 12. 
ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623026/. 
 
GOES, H. Manual de direito previdenciário. 17. ed. Rio de Janeiro: Método, 
2022.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559645305/. 
 
ROCHA, D. M. Comentários à lei de benefícios da previdência social: Lei 
8.213, de 24 de julho de 1991. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026993/. 
 
SERAU JUNIOR, M. A. Curso de processo judicial previdenciário. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5612-7/. 
 
VIANNA, J. E. A. Direito previdenciário. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024029/. 

DIREITO AMBIENTAL 

EMENTA 

Noções e conceitos de Direito Ambiental. Evolução histórica. Fontes. Princípios do 
Direito Ambiental. Fundamentos históricos e constitucionais. Relações entre o 
Direito Ambiental com as Ciências Jurídicas. Tutela Constitucional do Direito 
Ambiental. Competências legislativas relacionadas ao Direito Ambiental. Política 
Nacional do Meio Ambiente. Educação Ambiental. SISNAMA. Instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Proteção da 
vegetação. Concessão Florestal. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
Proteção das águas. Responsabilidade ambiental. Responsabilidade civil por dano 
ambiental no direito brasileiro. Crimes ambientais. Infrações administrativas. 
Direito Internacional Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, P. B. Direito ambiental. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027402/. 
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FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. 22. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596748/. 
 
SIRVINSKAS, L. P. Manual de direito ambiental. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620438/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIORILLO, C. A. P.; MORITA, D. M.; FERREIRA, P.  Licenciamento ambiental. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553607471/. 
 
LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano ambiental. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988531/. 

OLIVEIRA, F. M. G. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530975678/. 

RODRIGUES, M. A. Direito ambiental. (Coleção esquematizado). 9. ed. São Paulo: 
SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622180/. 

TRENNEPOHL, T. Manual de direito ambiental. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622982/. 

OPTATIVA I 

EMENTA 

Disciplina escolhida pelo aluno entre aquelas constantes da lista previamente 
estipulada pela Instituição, conforme apresentado no Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação em Direito.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A bibliografia será específica conforme a disciplina escolhida pelo aluno. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A bibliografia será específica conforme a disciplina escolhida pelo aluno. 

OPTATIVA II 
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EMENTA 

Disciplina escolhida pelo aluno entre aquelas constantes da lista previamente 
estipulada pela Instituição, conforme apresentado no Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação em Direito.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A bibliografia será específica conforme a disciplina escolhida pelo aluno. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A bibliografia será específica conforme a disciplina escolhida pelo aluno. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA REAL III 

EMENTA 

Atividades reais de prática forense, com atendimento da população, elaboração de 
peças e acompanhamento de processos judiciais sob a responsabilidade do Núcleo 
de Práticas Jurídicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROSO, D.; ARAÚJO JUNIOR, M. A. Prática civil. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623408. 
 
OLIVEIRA, E. S. Constitucional - prática jurídica. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553615896/. 
 
TARTUCE, F.; DELLORE, L. Manual de prática civil. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559644148/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO JÚNIOR, G. C. Prática no direito de família. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026498/. 
 
REVISTA DOS TRIBUNAIS. Vade Mecum Rt 2022. São Paulo: RT, 2022. 
 
GONZAGA, Á. A.; NEVES, K. P.; BEIJATO JUNIOR, R. Estatuto da advocacia e 
novo código de ética e disciplina da OAB comentados. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987923/. 
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SPILBORGHS, A.; BARROSO, D.; OLIVEIRA, M. Prática tributária. (Coleção 
Prática Forense). 4. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622036/. 
 
LUZ, V. P. Manual do advogado: advocacia prática civil, trabalhista e criminal. 
33 ed. São Paulo: Manole, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555763775/. 
 
MANOLE. Vade mecum universitário. 10. ed. Barueri: Manole, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767001/. 
 
RALIN, P.; ORSI, R.; SABINO, R. Prática trabalhista. (Coleção Prática Forense). 3. 
ed. São Paulo:  SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621909/. 
 

ATUALIZAÇÃO  

EMENTA 

Disciplina abordará as últimas alterações legislativas, atualizando o conteúdo 
estudado anteriormente, permitindo que alguma legislação estudada nos anos 
anteriores possa ser revista com as atualizações e revogações ocorridas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A bibliografia será a legislação mais atual que revogou parcial ou integralmente a 
anterior, podendo ser do Direito Material ou Direito Processual. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A bibliografia será a legislação mais atual que revogou parcial ou integralmente a 
anterior, podendo ser do Direito Material ou Direito Processual. 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

EMENTA 

As relações entre o campo jurídico e os processos de desenvolvimento econômico, 
social e político que marcam a modernidade e a pós-modernidade. Análise do 
Direito enquanto conjunto de regras, instituições, direitos e políticas públicas, 
socialmente concebidas, com o objetivo de conformar as interações humanas. O 
estudo do desenvolvimento como processo de expansão da autonomia da 
sociedade e dos indivíduos nas esferas econômica, social e política. A relação entre 
ordem institucional e desenvolvimento econômico, social e político. Conceito de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622036/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555763775/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555767001/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553621909/
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desenvolvimento sustentável na doutrina nacional e estrangeira. 
Desenvolvimento sustentável: novas dimensões compreendidas: saúde, educação, 
expectativa de vida, coesão social, condições materiais de existência, diversidade 
cultural e meio ambiente. O problema do desenvolvimento sustentável e os 
problemas ambientais. Contribuições e obstáculos do Direito ao processo de 
desenvolvimento sustentável no Brasil, no Estado do Ceará e na região do Vale do 
Cariri. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, S. V. W. B.; LEONETI, A. B.; CEZARINO, L. O. Sustentabilidade: 
princípios e estratégias. Barueri: Manole, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520462447/. 
 
PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. Educação ambiental e 
sustentabilidade. Barueri: Manole, 2014. v.14. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445020/. 
 
PHILIPPI JÚNIOR, A.; REIS, L. B. Energia e sustentabilidade. Barueri: Manole, 
2016. v.19. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555761313/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUM, A. J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 30. ed. Unijuí; Unijuí, 
2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786586074468/. 
 
COUTINHO, D. R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo:  
Saraiva, 2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502207981/. 
 
DIAS, J. C.; SIMÕES, S. A. S. Direito,  políticas públicas e desenvolvimento. São 
Paulo: Método, 2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4981-5/. 
 
GONÇALVES, G. C. et al. Elaboração e implementação de políticas públicas. 
Porto Alegre:  SAGAH, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021952/. 
 
TUPIASSU, L.; MENDES NETO, J. P. Tributação, meio ambiente e 
desenvolvimento. São Paulo: GEN, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968434/. 
 

DIREITO AGRÁRIO 
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EMENTA 

Direito agrário no Brasil: evolução da legislação e o quadro dos problemas 
incidentes sobre a realidade do processo agrícola brasileiro. Direito agrário: 
conceito, natureza jurídica, conteúdo e fontes. Princípios gerais peculiares do 
direito agrário. O direito agrário e a Constituição Federal. O direito agrário e a 
reforma agrária. Organização da propriedade territorial rural – registros públicos, 
evolução da propriedade territorial rural no Brasil. Zoneamento rural, latifúndio 
e minifúndio. Desmembramento e loteamentos. Cadastro e tributação rural. 
Contratos agrários no Código Civil e no Estatuto da Terra. Arrendamento e 
parceria. Prelação e extinção dos contratos agrários. Crédito rural dos títulos de 
crédito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATTOS NETO, A. J. Curso de direito agroambiental brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601929/. 
 
OPITZ, S. C. B. et al. Curso completo de direito agrário. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217044/. 
  
RIZZARDO, A. Direito do agronegócio. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640621/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUENO, F. G. Contratos agrários agroindustriais: análise à luz da teoria dos 
contratos atípicos. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584933099/. 

FERRETTO, V. Contratos agrários: aspectos polêmicos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217938/. 

LIMA, A. S. et al. Seminários de políticas urbanas, rurais e de habitação e 
movimentos sociais. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556901923/. 
 
MARQUES, B. F.; MARQUES, C. R. S. Direito agrário brasileiro. 12. ed. São Paulo: 
GEN, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009118/. 
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NEVES, A. F. et al. Estudos interdisciplinares em ciências ambientais, 
território e movimentos sociais. São Paulo: Blucher, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580391596/. 

SISTEMAS POLÍTICOS E ELEITORAIS 

EMENTA 

O arranjo político-institucional das sociedades contemporâneas. Teoria Geral do 
Direito Eleitoral e Partidário. Regimes políticos; partidos políticos e sistemas 
partidários. O sufrágio. Sistemas eleitorais. Justiça eleitoral. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIMENTI, R. C. O exercício da soberania popular e a minirreforma eleitoral 
de 2021. São Paulo: Expressa, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622906/. 
 
GOMES, J. J. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772933/. 
 
VELLOSO, C. M. S.; AGRA, W. M. Elementos de direito eleitoral. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590944/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHIMENTI, R. C. Direito eleitoral. (Coleção sinopses jurídicas  v.29). 10. ed. São 
Paulo:  Saraiva, 2020.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553620005/. 
 
GOMES, J. J. Direito eleitoral. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772056/. 
 
GOMES, J. J. Direito eleitoral essencial. São Paulo: Método, 2018. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980894/. 
 
MACHADO, A. Alianças eleitorais. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980894/. 
  
VOBKUHLE, A. Defesa do estado constitucional democrático em tempos de 
populismo. São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592245/. 
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ESTUDOS DE CASOS INTEGRADOS EM DIREITO 

EMENTA 

Prática da jurisdição constitucional: súmulas e precedentes do STF. Atualidades 
do Direito constitucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARCELLOS, A. P. Curso de direito constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642526/. 
 
LENZA, P.  Direito constitucional esquematizado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 
2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619306/. 
 
MORAES, A. Direito constitucional. 38. ed. São Paulo: Atlas, 2022. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771868/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LAMOUNIER, D.; BARROSO, D.; CHALITA, S. Prática constitucional. (Coleção 
Prática Forense). 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596724/. 
 
MARTINS, F. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620575/. 
 
MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. 17. ed. São 
Paulo: SaraivaJur, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620506/. 
 
TAVARES, A. R. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 
2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596915/. 
 
TORON, A. Z. et al. Decisões controversas do STF: direito constitucional em 
casos. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988036/. 
 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

EMENTA 
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Vocabulário básico da LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 
Expressão corporal e facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções da LIBRAS. 
Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais. Estrutura gramatical da LIBRAS. 
Princípios linguísticos. Diálogos e narrativas na LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o 
mundo do surdo em libras. v.1. São Paulo: Edusp, 2009. 
 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o 
mundo do surdo em libras. v.2. São Paulo: Edusp, 2009. 
 
MORAIS, C. E. L. et al. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305/. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, E. C. Atividades ilustradas em sinais da libras. São Paulo: Revinter, 
2004. 
 
CARVALHO, I. S.; CASTRO, A. R. Comunicação por língua brasileira de sinais: 
livro básico. 4. ed. Brasília: SENAC, 2013.  
 
CORRÊA, Y.; CRUZ, R. C. Língua brasileira de sinais e tecnologias digitais. 
Porto Alegre: Penso, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291687/. 
 
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311746/. 
 
QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de sinais: instrumentos de avaliação. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325200/. 

7.5. Oferta dos Componentes Curriculares Optativos 

A seguir é apresentado o Regulamento da Oferta dos Componentes 
Curriculares Optativos  

REGULAMENTO DA OFERTA DOS COMPONENTES CURRICULARES 
OPTATIVOS 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305/
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Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre a oferta dos componentes curriculares 
optativos do Curso de Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO. 

Capítulo II – Dos Componentes Curriculares Optativos 

Art. 2º. Os componentes curriculares optativos são de livre escolha pelo aluno, 
dentro de uma lista previamente estipulada pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO, e se voltam à flexibilização da matriz curricular do Curso de 
Graduação em Direito. 

Art. 3º. Os componentes curriculares optativos do Curso de Graduação em Direito 
são os relacionados no quadro a seguir. 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 
Direito, Desenvolvimento e 
Sustentabilidade 

40 - 40 

Direito Agrário 40 - 40 
Sistemas Políticos e Eleitorais 40 - 40 
Estudos de Casos Integrados em 
Direito 

40 - 40 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 40 - 40 

Art. 4º. A lista de componentes curriculares optativos poderá, à medida que o 
curso for sendo implantado, ser ampliada ou modificada, tendo sempre por base 
as necessidades do mercado de trabalho e o perfil profissional que se deseja para 
o egresso.  

Parágrafo Único. O componente curricular “Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” 
será oferecido entre os componentes curriculares optativos do curso, em 
atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005, não 
podendo ser retirada da lista de componentes curriculares optativos oferecidos. 

Art. 5º. Os componentes curriculares optativos serão oferecidos na modalidade 
presencial. 

Capítulo III – Da Carga Horária a ser Integralizada 

Art. 6º. Os alunos do Curso de Graduação em Direito devem integralizar, ao total, 
80 horas em componentes curriculares optativos. 

Parágrafo Único. A carga horária a ser integralizada está prevista no 10º semestre 
do curso. 
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Art. 7º. No 10º semestre do Curso de Graduação em Direito o aluno deverá 
matricular-se em 02 (dois) dos componentes curriculares optativos que serão 
oferecidos, integralizando 80 horas.  

Capítulo IV – Do Processo de Seleção e Matrícula nos Componentes 
Curriculares Optativos 

Art. 8º. Para o 10º semestre do curso, previamente ao início do período de 
matrícula, o Colegiado de Curso selecionará 04 (quatro) componentes 
curriculares optativos, entre aqueles da lista apresentada no artigo 3º deste 
Regulamento, a serem disponibilizados para matrícula dos alunos do curso, 
devendo cada aluno matricular-se em 02 (dois) dos componentes curriculares 
oferecidos.  

Capítulo V – Das Disposições Finais 

Art. 9º. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Coordenador do Curso 
de Graduação em Direito, ouvido o Colegiado de Curso. 

Art. 10. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO. 

7.6. Estágio Supervisionado 

7.6.1. Institucionalização e Carga Horária das Atividades de Estágio 
Supervisionado 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes 
ao perfil do formando. Reserva-se, exclusivamente, para alunos matriculados no 
Curso de Graduação em Direito.  

A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação 
prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 
atuação profissional.  

O Estágio Supervisionado proporciona ao aluno a participação em situações 
simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, 
compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e 
rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas 
relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, práticas de 
negociação, mediação e suas modalidades, conciliação, arbitragem e práticas de 
tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico, tudo sob o 
controle, orientação e avaliação do Núcleo de Práticas Jurídicas. O estudo do 
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Código de Ética e Disciplina das profissões jurídicas perpassa todas as atividades 
vinculadas ao Estágio Supervisionado. 

O Estágio Supervisionado é realizado do 6º ao 10º semestre do Curso de 
Graduação em Direito. O aluno desenvolve uma programação que totalize a carga 
horária mínima de 580 horas/aula (=483 horas). Durante o desenvolvimento do 
Estágio Supervisionado, são organizadas visitas orientadas abrangem os diversos 
órgãos jurisdicionais, assim como a assistência de audiências reais e julgamentos, 
nos diversos fóruns e tribunais, com apresentação de relatórios das audiências. 
Das visitas programadas são redigidos relatórios circunstanciados e apresentados 
ao Professor de Estágio para avaliação. 

Nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos os 
componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Simulada I” 
e “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Simulada II”, respectivamente, com 
carga horária de 80 horas/aula, cada, sendo cumprida em atividades de prática 
simulada. 

A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não 
forenses; a elaboração de peças processuais e profissionais simuladas e a atuação 
em processos simulados. Para fins de realização das atividades de prática 
simulada, os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no 
mínimo, 02 (dois), e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 

Nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos os 
componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática em Conciliação e 
Mediação” e “Estágio Supervisionado – Prática em Negociação e Arbitragem”, 
respectivamente, com carga horária de 40 horas/aula, cada, sendo cumprida em 
atividades de prática de conciliação, mediação, negociação e arbitragem. 

A prática de conciliação, mediação, negociação e arbitragem abrange o 
exercício simulado e/ou real das técnicas relacionadas a cada modalidade para 
solução de conflitos. Para fins de realização das atividades de conciliação, 
mediação, negociação e arbitragem, os alunos do Estágio Supervisionado são 
divididos em equipes de, no mínimo, 02 (dois), e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 

No 9º semestre do Curso de Graduação em Direito é oferecido o componente 
curricular “Estágio Supervisionado – Prática de Tutela Coletiva”, com carga 
horária de 40 horas/aula,  sendo cumprida em atividades de prática de tutela 
coletiva. 

Nos 8º, 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos 
os componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Real I”, 
“Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Real II” e “Estágio Supervisionado – 
Prática Jurídica Real III”, respectivamente, com carga horária de 100 horas/aula, 
cada, sendo cumprida em atividades de prática real. 
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A prática real é realizada na própria Instituição, no Núcleo de Práticas 
Jurídicas, admitindo-se sua realização parcial por meio de convênios com 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; serviços de assistência 
judiciária implantados na instituição; órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais 
importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de 
relatórios que são encaminhados à Coordenação de Estágio, para a avaliação 
pertinente. 

A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de 
peças processuais e o acompanhamento dos respectivos processos através do 
Núcleo de Práticas Jurídicas. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Práticas 
Jurídicas os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no 
mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 

As atividades de Estágio Supervisionado podem ser reprogramadas e 
reorientadas de acordo com as competências gradualmente reveladas pelo aluno, 
até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 
contempladas pela formação jurídica.  

7.6.2. Orientação das Atividades de Estágio Supervisionado: Relação 
Orientador/Aluno e Compatibilidade com as Atividades, Coordenação e 
Supervisão  

Para as atividades de prática simulada, prática de conciliação e mediação, 
negociação e arbitragem, e tutela coletiva, os alunos são orientados pelo professor 
do componente curricular.  

Para fins de desenvolvimento da prática real, os Professores de Estágio 
podem orientar, simultaneamente, até 03 (três) equipes em cada horário letivo. 

Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação 
e coordenação atinentes ao Estágio Supervisionado são consideradas atividades 
docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do corpo docente vinculado 
ao Curso de Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO. 

Para fins do Plano de Atividades do Curso de Graduação em Direito, cada 
conjunto de equipes orientadas pelo mesmo Professor de Estágio, em um mesmo 
horário, é considerada uma única turma. 

A escala de trabalho dos Professores de Estágio junto ao Núcleo de Prática 
de Jurídica é determinada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Direito, 
ouvido o Coordenador de Estágio, e deve buscar manter no máximo 03 (três) 
equipes para cada professor em cada horário letivo, para orientação e supervisão 
de suas atividades. 
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7.6.3. Existência de Convênios  

O Estágio Supervisionado é realizado na própria instituição, no Núcleo de 
Práticas Jurídicas, admitindo-se sua realização parcial por meio de convênios com 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; serviços de assistência 
judiciária implantados na instituição; órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais 
importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de 
relatórios que são encaminhados à Coordenação de Estágio, para a avaliação 
pertinente. 

O Curso de Graduação em Direito conta com convênios, viabilizando o 
desenvolvimento de atividades de práticas reais conveniadas.  

7.6.4. Estratégias para Gestão da Integração entre Ensino e o Mundo do 
Trabalho 

Para fins de desenvolvimento do Estágio Supervisionado, o NDE, em 
conjunto com a equipe do NPJ, desenvolve estratégias para gestão da integração 
entre o ensino e o mundo de trabalho, considerando as competências previstas no 
perfil do egresso. Para esse fim são realizadas as seguintes ações:  

a) Celebração de convênios com entidades ou instituições e escritórios de 
advocacia, órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais, visando o desenvolvimento 
de estágios e ações relacionadas à formação dos alunos; 

b) Avaliação periódica do NPJ quanto ao atendimento da demanda do curso em 
suas atividades básicas;  

c) Planejamento das atividades do NPJ objetivando aprimora a qualidade das 
atividades desempenhadas e expandir o âmbito de atuação do NPJ e o alcance de 
suas ações; 

d) Aplicação de questionários junto à comunidade acadêmica e à população da 
região de atuação do NPJ para sondagem de propostas e frentes de atuação do NPJ; 

e) Sugestões da população local, em fluxo contínuo, para incluir, quando viáveis, 
em seu planejamento. 

7.6.5. Interlocução Institucionalizada da IES com os Ambientes de Estágio, 
Gerando Insumos para Atualização das Práticas de Estágio 

A interlocução com os ambientes de estágios, via convênios é realizada de 
forma institucionalizada, uma vez que é formalizada mediante a celebração de 
instrumento jurídico próprio.  
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A avaliação regular dos ambientes de estágio, via convênio, gera insumos 
para atualização das práticas do estágio mediante o acompanhamento dos 
relatórios produzidos.  

7.6.6. Regulamento do Estágio Supervisionado 

A seguir é apresentado o Regulamento do Estágio Supervisionado.  

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Capítulo II – Do Estágio Supervisionado 

Art. 2º. O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes 
ao perfil do formando. 

Parágrafo Único. Reserva-se, exclusivamente, para alunos matriculados no Curso 
de Graduação em Direito. 

Art. 3º. A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação 
prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 
atuação profissional.  

Parágrafo Único. O Estágio Supervisionado proporcionará ao aluno a participação 
em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de 
formação. 

Art. 4º. As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, 
compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e 
rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas 
relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, práticas de 
negociação, mediação e suas modalidades, conciliação, arbitragem e práticas de 
tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico, tudo sob o 
controle, orientação e avaliação do Núcleo de Práticas Jurídicas.  

Parágrafo Único. O estudo do Código de Ética e Disciplina das profissões jurídicas 
perpassa todas as atividades vinculadas ao Estágio Supervisionado. 

Art. 5º. As atividades de Estágio Supervisionado são reprogramadas e 
reorientadas de acordo com as competências gradualmente reveladas pelo aluno, 
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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Capítulo III – Da Carga Horária a ser Integralizada 

Art. 6º. O Estágio Supervisionado é realizado do 6º ao 10º semestre do Curso de 
Graduação em Direito.  

Art. 7º. O aluno desenvolve uma programação que totalize a carga horária mínima 
de 580 horas/aula (=483 horas). 

Parágrafo Único. A totalização das horas destinadas ao Estágio Supervisionado é 
indispensável à colação de grau. 

Art. 8º. Durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, são organizadas 
visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a 
assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com 
apresentação de relatórios das audiências.  

Parágrafo Único. Das visitas programadas serão redigidos relatórios 
circunstanciados e apresentados ao Professor de Estágio para avaliação. 

Art. 9º. Nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos os 
componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Simulada I” 
e “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Simulada II”, respectivamente, com 
carga horária de 80 horas/aula, cada, sendo cumprida em atividades de prática 
simulada. 

§1º. A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não 
forenses; a elaboração de peças processuais e profissionais simuladas e a atuação 
em processos simulados. 

§2º. Para fins de realização das atividades de prática simulada, os alunos do 
Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no mínimo, 02 (dois), e, no 
máximo, 07 (sete) estudantes. 

Art. 10. Nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos os 
componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática em Conciliação e 
Mediação” e “Estágio Supervisionado – Prática em Negociação e Arbitragem”, 
respectivamente, com carga horária de 40 horas/aula, cada, sendo cumprida em 
atividades de prática de conciliação, mediação, negociação e arbitragem. 

§1º. A prática de conciliação, mediação, negociação e arbitragem abrange o 
exercício simulado e/ou real das técnicas relacionadas a cada modalidade para 
solução de conflitos.  

§2º. Para fins de realização das atividades de conciliação, mediação, negociação e 
arbitragem, os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no 
mínimo, 02 (dois), e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 
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Art. 11. No 9º semestre do Curso de Graduação em Direito é oferecido o 
componente curricular “Estágio Supervisionado – Prática de Tutela Coletiva”, com 
carga horária de 40 horas/aula,  sendo cumprida em atividades de prática de 
tutela coletiva. 

Art. 12. Nos 8º, 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito são 
oferecidos os componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática 
Jurídica Real I”, “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Real II” e “Estágio 
Supervisionado – Prática Jurídica Real III”, respectivamente, com carga horária de 
100 horas/aula, cada, sendo cumprida em atividades de prática real. 

§1º. A prática real é realizada na própria Instituição, no Núcleo de Práticas 
Jurídicas, admitindo-se sua realização parcial por meio de convênios com 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; serviços de assistência 
judiciária implantados na instituição; órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais 
importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de 
relatórios que são encaminhados à Coordenação de Estágio, para a avaliação 
pertinente. 

§2º. As atividades conveniadas não poderão ultrapassar 50% do tempo exigido 
para conclusão prática jurídica real e serrão realizadas sob supervisão da 
Instituição, com elaboração de relatórios. 

§3º. A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de 
peças processuais e o acompanhamento dos respectivos processos através do 
Núcleo de Práticas Jurídicas.  

§4º. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas os alunos do 
Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no mínimo, 02 (dois) e, no 
máximo, 07 (sete) estudantes. 

Capítulo IV – Da Avaliação 

Art. 13. A avaliação do Estágio Supervisionado desenvolvido nas atividades 
curriculares “Prática Jurídica Simulada”, “Prática em Conciliação e Mediação”, 
“Prática em Negociação e Arbitragem”, “Prática em Tutela Coletiva”, é efetuada por 
meio de notas, de acordo com a legislação vigente, em especial as normas fixadas 
pelo Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, 
atribuídas com base nos indicadores e instrumentos que constem dos respectivos 
Planos de Ensino. 

Art. 14. A avaliação do Estágio Supervisionado desenvolvido nas atividades 
curriculares “Prática Jurídica Real” é efetuada por meio de notas, de acordo com a 
legislação vigente, em especial as normas fixadas pelo Regimento Interno do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, atribuídas com base nos relatórios 
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periódicos de estágio, na correção dos processos de cada equipe e no desempenho 
efetivo dos estagiários no Núcleo de Práticas Jurídicas. 

Art. 15. É considerado aprovado o aluno que tenha frequência mínima de 75% às 
atividades programas e nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

Art. 16. Compete ao Núcleo de Práticas Jurídicas estabelecer, obedecida à 
legislação vigente, a forma de avaliação e controle de frequência do estágio 
desenvolvido em instituições conveniadas. 

Capítulo V – Das Disposições Finais 

Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, serão dirimidas pela Coordenadoria de Curso, 
ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito. 

7.7. Trabalho de Conclusão de Curso 

7.7.1. Institucionalização e Carga Horária das Atividades de Trabalho de 
Conclusão de Curso 

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência das 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. Dessa forma, 
foram inseridos na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito 02 (dois) 
componentes curriculares obrigatórios, a saber: “Trabalho de Curso I”, com 40 
horas no 8º semestre, e “Trabalho de Curso II”, com 40 horas no 9º semestre. 

7.7.2. Formas de Apresentação, Orientação e Coordenação das Atividades de 
Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Curso (TC) é um componente curricular enriquecedor e 
implementador do perfil do formando. É concebido para propiciar ao aluno a 
oportunidade de realizar um exercício pedagógico concentrado, realizado em 
momento mais próximo do final do Curso de Graduação em Direito, por meio do 
qual o aluno é instado a exibir as competências e habilidades obtidas ao longo de 
sua formação. Nesse sentido, o Trabalho de Curso evidencia uma capacidade de 
reflexão autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação continuada, abre 
pistas possíveis investigações. 

De acordo com o artigo 4º do Regulamento do Trabalho de Curso entende-
se como Trabalho de Curso, a pesquisa, relatada sob a forma de artigo na área do 
Direito, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob orientação docente. 

A realização do Trabalho de Curso envolve momentos de orientação e 
elaboração de um projeto de pesquisa; assim como o desenvolvimento dessa 
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pesquisa e sua validação perante banca examinadora, assegura a necessária 
publicidade para uma efetiva divulgação dos resultados obtidos. Esses momentos 
estão previstos na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito, serão 
efetivados nos 8º e 9º semestres do Curso de Graduação em Direito, nos 
componentes curriculares “Trabalho de Curso I” e “Trabalho de Curso II”, 
respectivamente. 

O processo de realização do Trabalho de Curso importa orientação teórico-
metodológica ao aluno, que é prestada nos 8º e 9º semestres do Curso de 
Graduação em Direito, pelo professor orientador. 

Estão aptos a orientar o Trabalho de Conclusão de Curso quaisquer 
professores do Curso de Graduação em Direito, respeitadas as afinidades 
temáticas das suas respectivas linhas de pesquisa e a existência de carga horária 
disponível para a orientação. 

A matrícula no componente curricular “Trabalho de Curso I”, oferecida no 8º 
semestre do Curso de Graduação em Direito, marca o início sistemático do 
Trabalho de Curso. 

É requisito obrigatório para a aprovação no componente curricular 
“Trabalho de Curso I” a conclusão adequada do projeto de pesquisa, de acordo com 
os objetivos e a avaliação, estabelecidos pelo professor do componente curricular. 

Aprovado o projeto de pesquisa, o aluno protocola na Secretaria do Curso de 
Graduação em Direito a solicitação de orientação, acompanhado de cópia do 
projeto devidamente assinada pelo orientador, ato que formaliza o início da 
atividade de elaboração do Trabalho de Curso, que é desenvolvido no componente 
curricular “Trabalho de Curso II”. 

No decorrer do componente curricular “Trabalho de Curso II”, o aluno 
apresenta relatórios mensais a respeito das atividades desenvolvidas, de acordo 
com plano de orientação definido juntamente com o orientador.  

De acordo com o artigo 15 do Regulamento do Trabalho de Curso, o Trabalho 
de Curso é elaborado considerando-se: 

I – na sua estrutura formal os critérios técnicos estabelecidos nas 
normas da ABNT sobre documentação, no que forem aplicáveis; 
II – no seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com um dos 
ramos do conhecimento na área do Curso de Graduação em 
Direito. 

A estrutura do Trabalho de Curso compõe-se, no mínimo, de folha de rosto; 
folha de aprovação; resumo; sumário; introdução teórico-metodológica; 
desenvolvimento; conclusão; bibliografia. 



 
 

 

146 

Estando apto para a defesa, o Trabalho de Curso, em 04 (quatro) vias, é 
encaminhado pelo orientador ao professor indicado para o acompanhamento do 
Trabalho de Curso, a quem aquele solicita data para apresentação e defesa. 

O Trabalho de Curso é  apresentado para defesa perante banca examinadora 
presidida pelo orientador e composta por, pelo menos, mais 02 (dois) professores 
designados pelo professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de 
Curso, consideradas as sugestões do orientador. 

Todos os professores do Curso de Graduação em Direito do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO podem ser indicados para participarem de 
bancas de sua área de interesse, observada a disponibilidade de suas respectivas 
cargas horárias. Podem ainda integrar o corpo de avaliadores professores de 
outros cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, desde que 
comprovado pelo orientador o reconhecido interesse de sua presença para a 
discussão e avaliação do trabalho, aprovada a indicação pelo professor indicado 
para o acompanhamento do Trabalho de Curso. 

De acordo com o artigo 20 do Regulamento do Trabalho de Curso, a avaliação 
do Trabalho de Conclusão de Curso pela banca examinadora observa os seguintes 
critérios: 

I – qualidade da revisão bibliográfica do trabalho na área 
pesquisada, considerando-se a literatura clássica a respeito da 
matéria e o conhecimento, pelo aluno, da produção institucional 
sobre o tema objeto de estudo; 
II – capacidade de articulação interna do texto, destacando-se a 
exigência de fluência escrita, de consequência da estrutura 
argumentativa e de problematização crítica do assunto 
pesquisado; 
III – uso criativo e próprio, segundo os objetivos da pesquisa, dos 
instrumentos metodológicos escolhidos para o levantamento de 
dados do trabalho; 
IV – inventividade da interpretação produzida pelo autor, bem 
como a sua capacidade de percepção dos problemas sociais 
próprios ao desenvolvimento e ao enfrentamento concreto das 
questões relativas ao tema escolhido; 
V – desenvoltura e domínio do assunto na apresentação oral do 
trabalho e na discussão com os membros da banca examinadora; 
VI – adequação do texto às normas técnico-científicas vigentes. 

O resultado final é colhido da média aritmética das notas individuais dos 
professores presentes à banca. Para aprovação, as notas dos membros da banca, 
com exceção do professor orientador, deverão ser iguais ou maiores que 7,0 
(sete). A banca pode reprovar o trabalho ou submeter à aprovação a posterior 
reformulação em aspectos por ela discriminados e justificados na ficha de 
avaliação. Nesse último caso, o aluno promoverá as alterações em até 15 dias, 
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submetendo o novo texto aos membros da banca, que deverão se reunir para nova 
avaliação, dispensada nova defesa oral. 

O acompanhamento do Trabalho de Curso desenvolvido pelos alunos é 
exercido por um professor vinculado ao corpo docente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, indicado pela Coordenação do Curso de 
Graduação em Direito e designado por ato do Reitor da Instituição, competindo-
lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste 
Regulamento; 
II – divulgar manuais atualizados de apoio à produção dos 
trabalhos; 
III – cooperar com a Coordenadoria do Curso de Graduação em 
Direito na elaboração do Calendário de Atividades relativas ao 
Trabalho de Curso, dando-lhe ampla publicidade para os alunos; 
IV – acompanhar e controlar a participação dos orientadores e 
dos alunos no desenvolvimento do Trabalho de Curso; 
V – indicar professores orientadores para os alunos que não os 
tiverem; 
VI – designar as bancas examinadoras, as datas, os horários e 
locais para defesa do Trabalho de Curso; 
VII – providenciar o encaminhamento à biblioteca de cópia dos 
Trabalhos de Curso aprovados. 

Compete à Coordenação do Curso de Graduação em Direito a elaboração do 
Calendário de Atividades relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso, sendo 
publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo. 

7.7.3. Divulgação de Manuais Atualizados de Apoio à Produção dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso 

Nos termos do Regulamento do Trabalho de Curso, o acompanhamento do 
Trabalho de Curso desenvolvido pelos alunos é exercido por um professor 
vinculado ao corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, 
indicado pela Coordenação do Curso de Graduação em Direito e designado por ato 
do Reitor da Instituição, competindo-lhe: 

II – divulgar manuais atualizados de apoio à produção dos 
trabalhos; 

7.7.4. Disponibilização dos TCC em Repositórios Institucionais Próprios, 
Acessíveis pela Internet 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui Repositório 
Institucional Próprio, acessível pela Internet, para disponibilização dos Trabalhos 
de Curso.  
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7.7.5. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

A seguir é apresentado o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.  

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Trabalho de Curso do Curso de 
Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Capítulo II – Do Trabalho de Curso 

Art. 2º. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, enriquecedor e 
implementador do perfil do formando. 

Art. 3º. É concebido para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar um 
exercício pedagógico concentrado, realizado em momento mais próximo do final 
do Curso de Graduação em Direito, por meio do qual o aluno é instado a exibir as 
competências e habilidades obtidas ao longo de sua formação.  

Parágrafo Único. O Trabalho de Curso evidencia uma capacidade de reflexão 
autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação continuada, abre pistas 
possíveis e futuras de investigação. 

Art. 4º. Entende-se como Trabalho de Curso, a pesquisa, relatada sob a forma de 
artigo, na área do Direito, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob 
orientação docente.  

Art. 5º. A realização do Trabalho de Curso envolve momentos de orientação e 
elaboração de um projeto de pesquisa; assim como o desenvolvimento dessa 
pesquisa e sua validação perante banca examinadora, assegurada a necessária 
publicidade para uma efetiva divulgação dos resultados obtidos. 

Parágrafo Único. A aprovação do Trabalho de Curso é indispensável à colação de 
grau. 

Capítulo III – Da Orientação 

Art. 6º. O processo de realização do Trabalho de Curso importa orientação teórico-
metodológica ao aluno, que é prestada nos 8º e 9º semestres do Curso de 
Graduação em Direito, pelo professor orientador. 

Art. 7º. Estão aptos a orientar o Trabalho de Curso quaisquer professores do Curso 
de Graduação em Direito, respeitadas as afinidades temáticas das suas respectivas 
linhas de pesquisa e a existência de carga horária disponível para a orientação. 
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Parágrafo Único. Os professores encarregados da orientação dos alunos terão uma 
hora de dedicação semanal para orientação, observando-se o limite de 20% da 
carga horária de cada docente.  

Art. 8º. Pode ser admitido na figura de co-orientador do Trabalho de Curso outro 
professor, além do orientador, sendo aceito após aprovação por esse último, 
submetida essa indicação à ratificação pelo professor indicado para o 
acompanhamento do Trabalho de  Curso. 

Art. 9º. A aceitação da orientação importa compromisso do professor em 
acompanhar o processo de elaboração do Trabalho de Curso até a sua defesa, não 
se admitindo o desligamento de suas atividades senão por motivos faltosos 
imputáveis ao aluno no desempenho de seu trabalho, ou por outro motivo 
plenamente justificável, apreciados ambos os casos pelo professor indicado para 
o acompanhamento do Trabalho de Curso. 

§1º. Nos casos previstos no caput, o professor encaminhar formalmente ao 
professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de Curso solicitação de 
desligamento das atividades de orientação.  

§2º. Na circunstância de o aluno, por motivo sério, não obter sucesso na indicação 
de um orientador, o professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de 
Curso designará um professor para incumbir-se da atividade. 

Art. 10. Ao orientador incumbe a presença e a assiduidade nos atendimentos aos 
alunos, o registro das reuniões e atividades de orientação, a guarda dos relatórios 
parciais mensais de seus orientados, o controle das fichas de frequência ao 
atendimento, o arquivamento dos documentos atinentes ao Trabalho de Curso e, 
ao final de cada semestre, a apresentação de relatório de orientação ao professor 
indicado para o acompanhamento do Trabalho de Curso. 

Parágrafo Único. O relatório compreenderá registro e auto-avaliação das 
atividades desempenhadas junto à pesquisa do aluno, bem como a avaliação da 
atuação do aluno no uso e na interpretação dos instrumentos teóricos e 
metodológicos para a realização do Trabalho de  Curso. 

Capítulo IV – Do Projeto de Pesquisa 

Art. 11. A matrícula no componente curricular “Trabalho de Curso I”, oferecida no 
8º semestre do Curso de Graduação em Direito, marca o início sistemático do 
Trabalho de Curso. 

Art. 12. As regras atinentes à elaboração do projeto de pesquisa estão a cargo do 
professor do componente curricular “Orientação para TC”, orientador responsável 
pela avaliação continuada das condições dos projetos produzidos pelos alunos 
matriculados no componente curricular. 
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§1º. É requisito obrigatório para a aprovação no componente curricular 
“Orientação para TC” a conclusão adequada do projeto de pesquisa, de acordo com 
os objetivos e a avaliação, estabelecidos pelo professor do componente curricular. 

§2º. A não adequação do projeto apresentado ao final do componente curricular 
importará a obrigação de o aluno, em até 10 dias a contar da publicação do 
resultado, reformar o projeto naqueles aspectos indicados pelo professor, sob 
pena de não poder iniciar a elaboração do Trabalho de Curso, caso em que restará 
reprovado no componente curricular. 

Art. 13. Aprovado o projeto de pesquisa, o aluno protocola na Secretaria do Curso 
de Graduação em Direito a solicitação de orientação, acompanhado de cópia do 
projeto devidamente assinada pelo orientador, ato que formaliza o início da 
atividade de elaboração do Trabalho de Curso, que será desenvolvida no 
componente curricular “Trabalho de Curso II”. 

Art. 14. No decorrer do componente curricular “Trabalho de Curso II”, o aluno 
apresentará relatórios mensais a respeito das atividades desenvolvidas, de acordo 
com plano de orientação definido juntamente com o orientador. 

Art. 15. O Trabalho de Curso é elaborado considerando-se: 

I – na sua estrutura formal os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT 
sobre documentação, no que forem aplicáveis; 

II – no seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do 
conhecimento na área do Curso de Graduação em Direito. 

Parágrafo Único. A estrutura do Trabalho de Curso compõe-se, no mínimo, de 
folha de rosto; folha de aprovação; resumo; sumário; introdução teórico-
metodológica; desenvolvimento; conclusão; bibliografia. 

Art. 16. Estando apto para a defesa, o Trabalho de Curso, em 04 (quatro) vias, será 
encaminhado pelo orientador ao professor indicado para o acompanhamento do 
Trabalho de Curso, a quem aquele solicitará data para apresentação e defesa. 

Capítulo V – Da Defesa perante Banca Examinadora 

Art. 17. O Trabalho de Curso é apresentado para defesa perante banca 
examinadora presidida pelo orientador e composta por, pelo menos, mais 02 
(dois) professores designados pelo professor indicado para o acompanhamento 
do Trabalho de Curso, consideradas as sugestões do orientador. 

Parágrafo Único. A defesa do Trabalho de Curso é pública. 

Art. 18. Todos os professores do Curso de Graduação em Direito podem ser 
indicados para participarem de bancas de sua área de interesse, observada a 
disponibilidade de suas respectivas cargas horárias. 



 
 

 

151 

Parágrafo Único. Podem ainda integrar o corpo de avaliadores professores de 
outros cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, desde que 
comprovado pelo orientador o reconhecido interesse de sua presença para a 
discussão e avaliação do trabalho, aprovada a indicação pelo professor indicado 
para o acompanhamento do Trabalho de Curso. 

Art. 19. A composição da banca incluirá a indicação de um suplente, para os casos 
de impedimento de um de seus membros, exceto do orientador.  

Art. 20. A avaliação do Trabalho de Curso pela banca examinadora adota os 
seguintes critérios: 

I – qualidade da revisão bibliográfica do trabalho na área pesquisada, 
considerando–se a literatura clássica a respeito da matéria e o conhecimento, pelo 
aluno, da produção institucional sobre o tema objeto de estudo; 

II – capacidade de articulação interna do texto, destacando-se a exigência de 
fluência escrita, de consequência da estrutura argumentativa e de 
problematização crítica do assunto pesquisado; 

III – uso criativo e próprio, segundo os objetivos da pesquisa, dos instrumentos 
metodológicos escolhidos para o levantamento de dados do trabalho; 

IV – inventividade da interpretação produzida pelo autor, bem como a sua 
capacidade de percepção dos problemas sociais próprios ao desenvolvimento e ao 
enfrentamento concreto das questões relativas ao tema escolhido; 

V – desenvoltura e domínio do assunto na apresentação oral do trabalho e na 
discussão com os membros da banca examinadora; 

VI – adequação do texto às normas técnico-científicas vigentes. 

§1º. As fichas de avaliação conterão a discriminação de cada item a ser observado 
na avaliação do trabalho, a que será atribuída nota correspondente de 0 (zero) a 
10.  

§2º. Os membros da banca assinam a ficha de avaliação e o livro de atas, 
recomendando para publicação os trabalhos merecedores de distinção. 

Art. 21. O resultado final é colhido da média aritmética das notas individuais dos 
professores presentes à banca. 

Parágrafo Único. Para aprovação, as notas dos membros da banca, com exceção do 
professor orientador, serão iguais ou maiores que 7,0 (sete). 

Art. 22. A banca pode reprovar o trabalho ou submeter à aprovação a posterior 
reformulação em aspectos por ela discriminados e justificados na ficha de 
avaliação. Nesse último caso, o aluno promoverá as alterações em até 15 dias, 
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submetendo o novo texto aos membros da banca, que deverão se reunir para nova 
avaliação, dispensada nova defesa oral. 

Capítulo VI – Do Acompanhamento 

Art. 23. O acompanhamento do Trabalho de Curso desenvolvido pelos alunos é 
exercido por um professor vinculado ao corpo docente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, indicado pela Coordenadoria do Curso de 
Graduação em Direito e designado por ato do Reitor da Instituição, competindo-
lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento; 

II – divulgar manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos; 

III – cooperar com a Coordenadoria do Curso de Graduação em Direito na 
elaboração do Calendário de Atividades relativas ao Trabalho de Curso, dando-lhe 
ampla publicidade para os alunos; 

IV – acompanhar e controlar a participação dos orientadores e dos alunos no 
desenvolvimento do Trabalho de Curso; 

V – indicar professores orientadores para os alunos que não os tiverem; 

VI – designar as bancas examinadoras, as datas, os horários e locais para defesa 
do Trabalho de Curso; 

VII – providenciar o encaminhamento à biblioteca de cópia dos Trabalhos de 
Curso aprovados. 

Art. 24. Compete à Coordenadoria do Curso de Graduação em Direito a elaboração 
do Calendário de Atividades relativas ao Trabalho de Curso, devendo o mesmo ser 
publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo. 

Capítulo VII – Das Disposições Finais 

Art. 25. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de 
Curso, ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 26. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito.  
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7.8. Atividades Complementares  

7.8.1. Institucionalização e Carga Horária das Atividades Complementares  

As Atividades Complementares são componentes curriculares que 
objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação do perfil do 
graduando e que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, do 
conhecimento e da competência do discente, inclusive adquirida fora do ambiente 
acadêmico, ao estilo da prática de estudos e de atividades independentes ou 
interdisciplinares, especialmente nas relações com o campo do trabalho e com as 
ações de extensão junto à comunidade ou de caráter social. 

As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a 
oportunidade de realizar, em prolongamento às demais atividades da matriz 
curricular, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com 
conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado pelo 
Curso de Graduação em Direito. 

Entende-se como Atividades Complementares toda e qualquer atividade, 
não compreendida nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos 
componentes curriculares do Curso de Graduação em Direito, desde que adequada 
à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. 

No Curso de Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, as Atividades Complementares estão previstas na matriz curricular, 
com carga horária de 300 horas/aula (=250 horas) a serem integralizadas pelos 
alunos no decorrer dos 10 semestres letivos do curso.  

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que 
totalize a carga horária mínima determinada na matriz curricular do Curso de 
Graduação em Direito. A totalização das horas destinadas às Atividades 
Complementares é indispensável à colação de grau. 

As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer 
semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou 
fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das 
atividades de ensino do curso, que são prioritárias. 

7.8.2. Diversidade das Atividades Complementares  

As Atividades Complementares são classificadas em 03 (três) modalidades, 
comprovando a diversidade de atividades passíveis de serem aproveitadas. O 
agrupamento entre as modalidades considera a aderência à formação geral e 
específica do discente. 

De acordo com o artigo 5º do Regulamento das Atividades Complementares, 
consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pelo CENTRO 
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UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, ou por qualquer outra instituição, 

classificadas nas seguintes modalidades:  

I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino; 
II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa; 
III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão. 

São consideradas atividades vinculadas ao ensino, no Grupo 1, as seguintes: 

I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular 
do Curso de Graduação em Direito, desde que contribuam para o 
aprimoramento e atualização na área de formação do aluno; 
II – o exercício efetivo de monitoria, no Curso de Graduação em 
Direito, com formalização institucional e exigência de parecer 
final favorável do professor responsável; 
III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade 
pública ou privada, como processo de complementação da 
formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela 
instituição em que o interessado realizou o estágio. 

É considerada atividade vinculada à pesquisa, no Grupo 2, o conjunto de 
ações sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a 
investigação de tema relevante para a formação profissional. As atividades 
desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a grupo de pesquisa cadastrado 
na Instituição podem ser computadas como Atividades Complementares de 
pesquisa. 

São consideradas atividades vinculadas à extensão, no Grupo 3, as 
desenvolvidas em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, 
conferências, palestras, oficinas, semanas acadêmicas ou outras similares. 

7.8.3. Formas de Aproveitamento das Atividades Complementares  

A programação das Atividades Complementares está sujeita a validação da 
Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os 
objetivos do curso, expressos no Projeto Pedagógico. 

A validação das Atividades Complementares é requerida pelo aluno, 
instruindo o pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou 
participação nos eventos extracurriculares. 

São consideradas válidas, independente de justificativa do aluno ou de 
exame de compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, ou por ela referendadas. 

O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades 
Complementares fica registrado na Coordenadoria de Curso. 
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O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos 
alunos é exercido por um professor vinculado ao corpo docente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, indicado pela Coordenadoria de Curso e 
designado por ato do Reitor da Instituição, competindo-lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste 
Regulamento; 
II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do 
Programa de Atividades Complementares, dando–lhe ampla 
publicidade para os alunos; 
III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações 
e eventos promovidos pela Instituição, que visem o 
aproveitamento como Atividades Complementares; 
IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos 
apresentados pelos alunos, que objetivem aproveitamento de 
eventos externos como Atividades Complementares; 
V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral 
detalhando as Atividades Complementares desenvolvidas pelos 
alunos e validadas, acompanhado dos documentos comprovantes 
da sua realização, com a indicação das cargas horárias e da 
frequência registrada de cada um dos alunos. 

Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades 
Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o 
mesmo ser publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo. 

Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou 
oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, compete ao aluno 
desenvolver esforços para buscar na comunidade externa e participar da 
realização de outros que sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou 
privados e/ou instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza possam 
vir a ser aproveitados com vistas à integralização de Atividades Complementares. 

7.8.4. Aderência à Formação Geral e Específica do Discente 

O aproveitamento das Atividades Complementares está sujeito a validação 
Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os 
objetivos do curso, expressos no Projeto Pedagógico de Curso. 

7.8.5. Existência de Mecanismos Inovadores na Regulação, Gestão e 
Aproveitamento 

As Atividades Complementares contam com mecanismos inovadores na sua 
regulação, gestão e aproveitamento. Nesse sentido, o sistema utilizado pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO permite todo o controle das 
Atividades Complementares. 
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7.8.6. Regulamento das Atividades Complementares  

A seguir é apresentado o Regulamento das Atividades Complementares. 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso 
de Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Capítulo II – Das Atividades Complementares  

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares que 
objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação do perfil do 
graduando e que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, do 
conhecimento e da competência do discente, inclusive adquirida fora do ambiente 
acadêmico, ao estilo da prática de estudos e de atividades independentes ou 
interdisciplinares, especialmente nas relações com o campo do trabalho e com as 
ações de extensão junto à comunidade ou de caráter social. 

Art. 3º. As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a 
oportunidade de realizar, em prolongamento às demais atividades da matriz 
curricular, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com 
conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado pelo 
Curso de Graduação em Direito. 

Art. 4º. Entende-se como Atividades Complementares toda e qualquer atividade, 
não compreendida nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos 
componentes curriculares do Curso de Graduação em Direito, desde que adequada 
à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. 

Parágrafo Único. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade 
com o curso, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Capítulo III – Das Modalidades de Atividades Complementares  

Art. 5º. Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, ou por qualquer outra instituição, 
classificadas nas seguintes modalidades: 

I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino; 

II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa; 

III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão. 
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Art. 6º. São consideradas atividades vinculadas ao ensino, no Grupo 1, as 
seguintes: 

I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do Curso de 
Graduação em Direito, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização 
na área de formação do aluno; 

II – o exercício efetivo de monitoria, no Curso de Graduação em Direito, com 
formalização institucional e exigência de parecer final favorável do professor 
responsável; 

III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, 
como processo de complementação da formação do aluno, e mediante 
comprovação fornecida pela instituição em que o interessado realizou o estágio. 

Art. 7º. É considerada atividade vinculada à pesquisa, no Grupo 2, o conjunto de 
ações sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a 
investigação de tema relevante para a formação profissional. 

Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas 
a grupo de pesquisa cadastrado na Instituição podem ser computadas como 
Atividades Complementares de pesquisa. 

Art. 8º. São consideradas atividades vinculadas à extensão, no Grupo 3, as 
desenvolvidas em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, 
conferências, palestras, oficinas, semanas acadêmicas ou outras similares. 

Capítulo IV – Da Carga Horária a ser Integralizada 

Art. 9º. O aluno desenvolverá durante o ciclo acadêmico uma programação que 
totalize a carga horária mínima determinada na matriz curricular do Curso de 
Graduação em Direito 

Art. 10. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer 
semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou 
fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das 
atividades de ensino do curso, que são prioritárias. 

Art. 11. As Atividades Complementares serão planejadas conjuntamente pela 
Coordenadoria de Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser 
cumpridas, de acordo com os interesses dos alunos e suas vocações, dentro da 
própria Instituição, ou fora dela. 

Art. 12. Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades 
Complementares serão livremente escolhidas pelo aluno, observando o rol de 
possibilidades admitidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 
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Parágrafo Único. Para se assegurar a sua diversidade, não será permitido o 
cômputo de mais de 50% da carga horária exigida em única modalidade. 

Capítulo V – Do Acompanhamento 

Art. 13. A programação das Atividades Complementares está sujeita a validação 
da Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os 
objetivos do curso, expressos no Projeto Pedagógico. 

§1º. A validação das Atividades Complementares é requerida pelo aluno, 
instruindo o pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou 
participação nos eventos extracurriculares. 

§2º. São consideradas válidas, independente de justificativa do aluno ou de exame 
de compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, ou por ela referendadas. 

§3º. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades 
Complementares fica registrado na Coordenadoria de Curso. 

Art. 14. O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos 
alunos é exercido por um professor vinculado ao corpo docente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, indicado pela Coordenadoria de Curso e 
designado por ato do Reitor da Instituição, competindo-lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento; 

II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de 
Atividades Complementares, dando–lhe ampla publicidade para os alunos; 

III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos 
promovidos pela Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades 
Complementares; 

IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos 
alunos, que objetivem aproveitamento de eventos externos como Atividades 
Complementares; 

V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando as 
Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas, 
acompanhado dos documentos comprovantes da sua realização, com a indicação 
das cargas horárias e da frequência registrada de cada um dos alunos. 

Art. 15. Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de 
Atividades Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, 
devendo o mesmo ser publicado e distribuído aos alunos no início de cada 
semestre letivo. 
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Art. 16. Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou 
oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, compete ao aluno 
desenvolver esforços para buscar na comunidade externa e participar da 
realização de outros que sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou 
privados e/ou instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza possam 
vir a ser aproveitados com vistas à integralização de Atividades Complementares. 

Capítulo VI – Das Disposições Finais 

Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de 
Curso, ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito.  

8. METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A metodologia está acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Direito, atende ao desenvolvimento de conteúdos, às 
estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades, à 
acessibilidade metodológica e à autonomia do discente. Coaduna-se com práticas 
pedagógicas que estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática, e é 
claramente inovadora e embasada em recursos que proporcionam aprendizagens 
diferenciadas dentro da área. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO utiliza, no desenvolvimento 
do Curso de Graduação em Direito, metodologias ativas e interativas, centradas no 
aluno, voltadas para o seu desenvolvimento intelectual e profissional, com ênfase 
nas 04 (quatro) aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do 
conhecimento: “Aprender a conhecer”, “Aprender a fazer”, “Aprender a viver 
juntos” e “Aprender a ser”. 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de 
conhecimentos, competências e habilidades em interação com a realidade e com 
os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais. Dessa 
forma, é abandonada a relação na qual o aluno coloca-se no processo de ensino-
aprendizagem numa posição de expectador, limitando-se apenas a captar o 
conhecimento transmitido pelo professor.  

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua 
própria aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo 
contato com metodologias de ensino voltadas para a criação e construção de 
conhecimentos, competências e habilidades.  
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O professor passa, então, a desempenhar o papel de incentivador, garantindo 
situações que estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de 
orientador, auxiliando a formação de conhecimentos, competências e habilidades. 

Assim, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem são cuidadosamente 
selecionados e planejados pelo corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO, observando-se a necessidade de propiciar situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos; 

 b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões;  

c) definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o saber 
pensar, não se reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas;  

d) provoquem a necessidade de busca de informação;  

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição;  

f) otimizem a argumentação e a contra argumentação para a comprovação de 
pontos de vista;  

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;  

h) desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do 
conhecimento, a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;  

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser 
retomado, superado e transformado em novos conhecimentos. 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar 
conhecimentos a serem apenas copiados e reproduzidos, estimulando e 
facilitando a busca do conhecimento de forma autônoma, assim como o 
desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao perfil do egresso. 

Os professores do Curso de Graduação em Direito utilizam diversos métodos 
e técnicas no desenvolvimento de seus componentes curriculares, observando 
sempre as vantagens e as limitações de cada um.  

A opção, inicialmente apresentada para o curso, é pela utilização nos 
componentes curriculares teóricos, como regra geral, da técnica de aula expositiva 
nas suas formas participativa e dialógica, sendo, entretanto, livre a utilização, por 
parte do professor, de todas as demais técnicas.  

No caso da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e 
dialógica, a atuação do professor não se restringe à mera transmissão de 
conhecimentos, sendo-lhes destinada a tarefa mais importante de desenvolver no 
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aluno o hábito de trazer para debate questões que ultrapassem os rígidos limites 
teóricos, levando-os, assim, a repensar o conhecimento. 

É sempre incentivada a participação dos alunos em discussões que os levem 
a aprofundar os conhecimentos ministrados em sala de aula, incentivando, desta 
forma, a busca pela ampliação do conhecimento de modo a criar nos alunos o 
hábito da investigação científica extraclasse, da busca às respostas de suas 
próprias dúvidas e, sobretudo, à formulação de questionamentos que os 
incentivem a ir além da mera apreensão de conhecimentos doutrinários. 

Também como opção metodológica para os diversos componentes 
curriculares que compõem a matriz curricular do Curso de Graduação em Direito 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, pode-se citar a utilização de 
investigações científicas pontuais voltadas para o aprofundamento e o 
aperfeiçoamento do conhecimento, assim como para o desenvolvimento de 
competências e habilidades. 

Além disso, são desenvolvidas, entre outros métodos e técnicas, as seguintes 
opções: aulas práticas, com exercícios simulados; aulas de campo, com visitas 
orientadas; estudos de casos, projetos, apresentações com recursos audiovisuais, 
oficinas, palestras, workshop, seminários, pesquisas bibliográficas e etc. 

9. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 

As tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo de 
ensino-aprendizagem permitem a execução do Projeto Pedagógico de Curso, 
garantem a acessibilidade digital e comunicacional e promovem a interatividade 
entre docentes e discentes. Além disso, asseguram o acesso a materiais e/ou 
recursos didáticos a qualquer hora e lugar e possibilitam experiências 
diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui laboratório de 
informática, utilizado como ferramenta de apoio para o Curso de Graduação em 
Direito, tornando o ensino-aprendizagem mais atrativo e aderentes as demandas 
educacionais de preparação dos seus egressos para a revolução tecnológica. Todos 
os microcomputadores possuem disponibilidade de conexão à internet. 

Nos microcomputadores disponibilizados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO são utilizados(as): 

• Internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em 
projetos de aprendizagem. Sua utilização permitirá superar as barreiras físicas e 
o acesso limitado aos recursos de informação existentes; 

• Pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, 
apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados. O processador de textos 
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facilitará ao aluno novas formas de apropriação da escrita, onde o reescrever é 
parte do escrever. As planilhas permitirão lidar com dados numéricos. Além de 
cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas também possuirão 
recursos de geração de gráficos, que poderão ser usados para a percepção dos 
valores nelas embutidos quanto para sua exportação e uso em processadores de 
texto, slides, etc.; 

• Softwares específicos, de acordo com os cursos ministrados, para simulações de 
atividades individuais e em grupo; 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO disponibiliza para os seus alunos uma plataforma de e-learning 
como instrumento auxiliar na formação presencial dos seus cursos de graduação; 

• Jogos e simulações, propiciando vivências significativas, cruzando dados para 
pesquisas e fornecendo material para discussões e levantamento de hipóteses, de 
acordo com o definido nos planos de ensino.  

Além disso, entre os avanços tecnológicos incorporados no processo de 
ensino-aprendizagem, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estimula o 
uso de redes sociais e suas ferramentas para criação de grupos, para 
compartilhamento de informações de apoio às aulas.   

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estabelece o uso, entre os 
professores, de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos alunos aos 
textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

Devido a introdução dos avanços tecnológicos no processo de ensino-
aprendizagem, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO garante a 
acessibilidade comunicacional no meio digital.  

A acessibilidade comunicacional é caracterizada pela ausência de barreiras 
na comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual 
(acessibilidade no meio digital).  

A acessibilidade digital é caracterizada pela ausência de barreiras na 
disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas, 
compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e 
apresentação da informação em formatos alternativos. 

Para tanto, são disponibilizados teclados em Braille; e se houver algum 
aluno, impressora Braille acoplada a microcomputador; sistema de síntese de voz; 
gravador e fotocopiadora que amplie textos; software de ampliação de tela; 
equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 
subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a um microcomputador; 
entre outros recursos necessários para garantir a acessibilidade digital.  
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São exemplos de programas e aplicativos utilizados para deficientes visual 
ou auditivo:  

• DOSVOX, um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica 
com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de 
microcomputadores por portadores de necessidades especiais visuais, que 
adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e no trabalho. O 
sistema realiza a comunicação com o deficiente visual através de síntese de voz 
em Português, sendo que a síntese de textos pode ser configurada para outros 
idiomas; 

• HAND TALK, aplicativo gratuito que permite traduzir textos em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). A ferramenta usa um avatar digital, interpretado pelo 
personagem Hugo, para desenvolver os gestos e facilitar a comunicação com 
pessoas surdas ou com dificuldade auditiva.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO incorpora de maneira 
crescente os avanços tecnológicos às atividades de ensino, investigação científica 
e extensão. Para tanto, destina percentual de sua receita para a aquisição de 
microcomputadores e softwares.  

10. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENIZAGEM 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado no Curso de Graduação 
em Direito apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que permitem 
desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o 
conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e 
comunicacional. Ele passa por avaliações periódicas devidamente documentadas, 
que resultam em ações de melhoria.  

O AVA está integrado com o sistema acadêmico e atende aos processos de 
ensino- aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais para 
educação a distância estabelecidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, possibilitando a interação entre docentes, discentes e tutores, com 
proposição de recursos inovadores.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem apresenta materiais, recursos e 
tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, 
discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade 
metodológica, instrumental e comunicacional.  

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de educação a distância da 
IES, é utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a qual 
garante ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal 
(qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de 
flexibilidade na organização dos estudos. 
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem permite a utilização de diveros objetos 
de aprendizagens, dentre eles pode-se destacar as categorias: textos, ferramentas 
de orientação, conteúdos, atividades avaliativas e interação.  

A interação entre docentes, discentes e tutores é plenamente viabilizada por 
meio do AVA, uma vez que dispõe de recursos como fórum, caixa de mensagens, 
biblioteca virtual, agenda, repositório de tarefas, questionários, objetos de 
aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, videoaulas, recursos de 
acompanhamento e controle de cada estudante, entre outros. 

Com o propósito de garantir a integridade, a disponibilidade e autenticidade 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem, a IES hospedou a plataforma AVA em um 
datacenter conceituado e com expertise em manter toda infraestrutura necessária 
para o bom funcionamento: backup, suporte técnico 24x7, acessibilidade 
adequada e alta disponibilidade. À equipe do setor de tecnologia da IES compete a 
a gestão do ambiente, administrando, monitorando, implementando inovações. 

A plataforma possibilita o acesso, somente, através das credenciais 
fornecidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO  (o login e senha 
pessoal). Os níveis de acesso e operação dentro do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem são determinados pelo setor de tecnoogia e pela equipe de gestão 
acadêmica. 

São realizadas avaliações periódicas do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
devidamente documentadas, que resultam em ações de melhoria contínua. 

11. MATERIAL DIDÁTICO 

O material didático, disponibilizado aos discentes, foi elaborado ou validado 
pela equipe multidisciplinar, e permite desenvolver a formação definida neste 
Projeto Pedagógico de Curso, considerando sua abrangência, aprofundamento e 
coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação 
da bibliografia às exigências da formação. O material didático possui linguagem 
inclusiva e acessível, com recursos inovadores. 

O material didático para a modalidade de ensino a distância é focado na 
aprendizagem. O estudante utiliza este material como instrumento de estudo, e 
sendo assim os conteúdos são elaborados para ter uma organização que facilite 
sua aprendizagem. 

O material didático produzido para o desenvolvimento dos componentes 
curriculares a distância busca estimular o estudo e produção individual e coletiva 
de cada estudante. Cada disciplina utiliza material em diferentes mídias, conforme 
sua especificidade e seu planejamento pedagógico. 

O material didático tanto no que se refere ao conteúdo, quanto ao seu 
formato é construído em consonância com os princípios epistemológicos e 
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metodológicos do PPC, favorecendo a construção do conhecimento, mediando a 
interlocução entre estudante e professor/tutor e buscando desenvolver 
competências e habilidades, por meio de diferentes mídias.  

Assim, na confecção do material didático para a EaD do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO  , optou-se por utilizar material virtual a ser 
disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

É fundamental levar em consideração as possíveis leituras que o aluno virá 
a fazer do material didático. Em consequência, o material didático é apresentado, 
sem prejuízo da profundidade do conteúdo, numa linguagem acessível, na medida 
do possível coloquial, capaz de construir o diálogo e garantir a interatividade com 
os estudantes.  

Todo o processo de controle de produção e distribuição do material didático 
é de responsabilidade da IES, tendo a equipe multidisciplinar papel 
preponderante nesse processo.  

A elaboração e controle de produção do material didático são realizados pela 
uma equipe multidisciplinar, tendo o cuidado de se constituir num material 
promotor da autonomia do estudante.  

Cada componente curricular a distância da matriz do curso possui um 
conjunto de materiais didáticos que auxilia no processo de construção do 
conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são planejados 
e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de 
formação, aprofundamento e coerência teórico-prática. 

A produção e elaboração dos materiais didáticos é realizada por uma equipe 
de profissionais qualificada, considerando os objetivos e perfil do curso. 

No que diz respeito a acessibilidade e a interatividade, a linguagem que 
possibilita a mediação entre o ambiente online e o contexto presencial é 
organizada por meio de hipermídias, utilizando espaços de comunicação 
assíncronos (fóruns, blogs, jogos, glossários etc.) e síncronos (chats, vídeo 
conferência, mapas mentais), onde o estudante tem contato com o conteúdo do 
curso e pode refletir sobre diferentes perspectivas dos conhecimentos necessários 
para a sua aprendizagem.  

Na jornada de formação dos estudantes, é disponibilizado um conjunto de 
ferramentas de aprendizagem no AVA, material impresso e audiovisual. Todo o 
material didático constitui-se como elementos dinamizadores da construção 
curricular e também como balizadores metodológicos, de acordo com cada curso.  

Para realizar essa mediação pedagógica, faz-se necessário priorizar a forma 
como se utilizam os elementos visuais e verbais. São considerados visuais todos 
os elementos que dão forma ao material (tamanho, tipologia, destaques), suas 
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divisões estruturais (sumários, títulos, unidades didáticas, seções, 
aulas/atividades) e recursos (símbolos, ilustrações, quadros etc.). Os elementos 
verbais precisam ser empregados com rigor e cuidado, visando-se à melhor 
comunicação possível. As linguagens de um curso, particularmente a escrita, se 
constituem no elemento mais importante na EaD. Portanto, vocabulário, 
normalização alfabética, pontos de ligação entre os temas, divisões e subdivisões 
estruturais (seções, parágrafos) devem merecer especial atenção na elaboração 
do texto. A redação, enfim, deve ser clara, coerente e de fácil compreensão, 
servindo aos objetivos do curso.  

Entende-se que um dos pontos fundamentais para a elaboração e produção 
dos materiais didáticos envolve várias lógicas de concepção, produção, linguagem, 
estudo e controle de tempo, exigindo a constituição de uma equipe 
multidisciplinar para que o professor desenvolva seu trabalho juntamente com os 
demais profissionais especializados. A experiência adquirida em cursos na 
modalidade presencial não basta para proporcionar a qualidade da produção de 
materiais adequados para a educação a distância.  

Além disso, para a qualidade de uma disciplina a distância, é de suma 
importância que na criação do material didático os profissionais conheçam os 
atributos das diversas mídias e analisem os fatores que interferem na seleção de 
sua utilização, tais como a matriz conceitual do curso, acessibilidade, público-alvo, 
custos, dentre outros.  

Diante disso, entende-se que a revisão e a atualização fazem parte desse 
ínterim de maneira a possibilitar um material didático dinâmico, que possa 
receber, inclusive, as sugestões dos estudantes na composição e autoria do novo 
material.  

O material didático disponibilizado no AVA é um material dinâmico e de fácil 
compreensão pelos discentes. No AVA do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO o aluno encontra todas as funcionalidades necessárias para o bom 
desenvolvimento das atividades do curso. O material didático resulta de parceria 
entre a Instituição e empresas especializadas na produção de conteúdo EaD, e da 
produção de material pelos docentes da Instituição.  

A distribuição do material didático é realizada pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO sob gerenciamento da equipe 
multidisciplinar. O material é disponibilizado na primeira semana de aula, no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, com controle de entrega ao aluno.  

Importante destacar que todos os alunos conseguem baixar o material 
didático do curso e estudar a qualquer hora e lugar.  
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12. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida neste 
PPC, permitindo o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua 
e efetiva, e resultam em informações sistematizadas e disponibilizadas aos 
estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo 
adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 
avaliações realizadas.  

A avaliação, parte integrante do processo de formação, possibilita 
diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados alcançados 
considerando as competências e habilidades a serem constituídas e identificar 
mudanças de percurso eventualmente necessárias.  

Nesse sentido, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem no âmbito 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO não se presta a punir os que não 
alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas 
necessidades de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua 
parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. Constitui-se 
como um processo de aperfeiçoamento contínuo e de crescimento qualitativo. 

O sistema de avaliação adotado não deve incide sobre elementos a serem 
memorizados, mas na verificação da capacidade de refletir sobre os fatos, de 
questioná-los, de (re)construí-los, dos pontos de vista científico e metodológico. 
Assim, o que se avalia não é somente o conhecimento adquirido, mas a capacidade 
de acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto.  

Avaliar as competências e habilidades dos alunos implica verificar não 
apenas se eles adquiriram os conhecimentos necessários, mas também se, quanto 
e como fazem uso desse conhecimento para resolver situações-problema (reais ou 
simuladas) relacionadas, de alguma forma, com o exercício da profissão. Portanto, 
a avaliação não mede, exclusivamente, a capacidade de armazenamento de dados 
de cada aluno, mas, principalmente, a sua evolução dentro da teia de 
conhecimentos da área do curso, a sua capacidade de decidir e agir diante de 
situações complexas que exijam conhecimento sólido e raciocínio lógico. 

Os instrumentos utilizados para a avaliação podem ser os mais diversos, 
cabendo ao professor responsável pelo componente curricular estabelecê-los em 
acordo com objetivos traçados para a etapa da formação profissional.  

Entre os instrumentos que podem ser utilizados, destacam-se:  

a) provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições; 

b) trabalhos práticos, inclusive extraclasse; 
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c) investigação científica ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e 
controle do professor; 

d) relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 

e) elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

f) outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 
disciplina. 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento Interno do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, no Título V - Do Regime Acadêmico, Capítulo 
V, envolvendo normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico, reproduzidas 
a seguir.  

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Art. 107. A avaliação da aprendizagem, nos cursos de graduação, é 
feita por disciplina e abrange, obrigatoriamente, a frequência e o 
aproveitamento.  
Parágrafo Único. A verificação e o registro de frequência são da 
responsabilidade do professor, e seus respectivos controles, da 
Secretaria Acadêmica.  
Art. 108. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, 
permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono 
de faltas, ressalvados os casos previstos na legislação vigente.  
Art. 109. A avaliação da aprendizagem deve ser contínua e 
cumulativa, e desenvolvida de acordo com a especificidade de cada 
disciplina, podendo englobar um conjunto de atividades realizadas 
individualmente ou em grupo como: elaboração de relatórios de 
pesquisa de campo e de análise laboratoriais; resenhas e resumos 
de pesquisas bibliográficas; exposições de trabalho em classe ou em 
eventos acadêmicos; planejamento e organização de atividades 
acadêmicas; e outras.  
§1º. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios e as 
provas, e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes 
resultados, concedendo ao final da avaliação uma nota numérica de 
rendimento.  
§2º. Os exercícios acadêmicos, em número mínimo de 02 (dois) por 
período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do 
aluno e constam de trabalhos escritos, seminários, provas e outras 
formas de verificação previstas no plano de ensino da disciplina. 
Art. 110. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, 
expressa em grau numérico de zero a dez, admitida uma única casa 
decimal. 
Art. 111. Atribui-se nota zero ao aluno que usar meios fraudulentos 
ou não autorizados pelo professor, quando da realização de 
qualquer atividade que implique em atribuição de pontos ou notas. 
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Art. 112. Ao aluno que deixar de comparecer as avaliações (AV1 ou 
AV2) na data fixada, pode ser concedida segunda oportunidade para 
apenas uma avaliação (AV1 ou AV2) requerida de acordo com o 
Calendário Acadêmico se comprovado motivo justificado. 
Parágrafo Único. A segunda chamada de prova é concedida uma 
única vez e deve ser realizada após a AV2, com todo o conteúdo 
ministrado no semestre letivo, substituindo a nota que estiver 
faltando, desde que o aluno a requeira junto à Secretaria Acadêmica 
do Centro Universitário, nos prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico. 
Art. 113. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de setenta 
e cinco por cento às aulas e demais atividades acadêmicas, o aluno é 
aprovado através do seguinte sistema de avaliação: 
I - Nota da primeira Avaliação Progressiva (AV1); 
II - Nota da segunda Avaliação Progressiva (AV2). 
§1º. As duas avaliações geram a primeira média ponderada, tendo a 
nota da AV1 peso um e a AV2 peso dois. 
§2º. A fórmula para obter o resultado da avaliação é: 
1ª Média = (AV1 x 1) + (AV2 x 2) 
                                          3 
§3º. O resultado da primeira média implicará nas seguintes 
possibilidades: 
a) Menor do que 4: REPROVADO (não faz AVF) 
b) Maior ou igual a 7: APROVADO (não faz AVF) 
c) Maior ou igual a 4 e Menor que 7: (implica em AVF) 
§4º. O aluno será aprovado se atender as duas situações a seguir: 
a) Nota igual ou superior na AVF maior ou igual a 5 (cinco); 
b) Se a média aritmética entre a média ponderada (1ª média) e a 
nota da AVF for igual ou superior a 5 (cinco) denominada média 
final. 
§5º. Segundo a fórmula: 
2ª Média = 1ª Média + AVF > = 5 
                                          2 
a) Em nenhum dos casos há arredondamento de nota, ficam como 
na origem do cálculo. 
b) As notas e frequências entregues na Secretaria não podem ser 
alteradas pelo professor ou qualquer outro funcionário, salvo 
através de requerimento de revisão protocolado e analisado por 
uma comissão, formada por um professor da disciplina, o 
coordenador do curso e um membro da Reitoria. Qualquer alteração 
fica condicionada à avaliação e decisão final dessa comissão com a 
aprovação formal do Reitor. 
Art. 114. Constará da síntese do rendimento acadêmico todas as 
avaliações realizadas, inclusive as médias. 
Art. 115. Atendidas em qualquer caso a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades, e a nota 
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mínima de aproveitamento para AV1, AV2 e segunda chamada é 7 
(sete). 
§1º. Para AVF, a nota mínima de aproveitamento é cinco. 
§2º. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, 
sejam as notas mínimas exigidas, repetirá as disciplinas em que foi 
reprovado no semestre seguinte, sujeito, na repetência, às mesmas 
exigências de frequência e de aproveitamento, estabelecidas neste 
Regimento Interno. 
Art. 116. É promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em 
todas as disciplinas do semestre cursado admitindo-se ainda a 
promoção com dependência. 
Art. 117. O aluno que discordar da nota obtida nas avaliações 
escritas terá o prazo de setenta e duas horas, após a divulgação do 
resultado, para apresentar pedido de revisão de prova ao 
Coordenador do Curso, explicando os pontos divergentes da 
avaliação. 
§1º. Fica assegurado ao aluno o direito à cópia de sua prova para 
instruir o processo. 
§2º. Recebido o recurso, o Coordenador do Curso terá um prazo de 
setenta e duas horas para designar comissão, composta por 
professores não titulares da disciplina, para analisar o recurso e 
deliberar sobre o mesmo, ratificando ou retificando a nota ou, ainda, 
determinando nova avaliação, se não houver acordo sobre o 
assunto. 
 Art. 118. O UNIVS oferta disciplina na modalidade a distância dos 
currículos dos seus cursos de graduação presencial, observando o 
limite da carga horária total prevista na legislação vigente.  
Parágrafo Único. Para as disciplinas ofertadas nessa modalidade 
deve haver obrigatoriamente avaliação presencial.  
Art. 119. Para os cursos na modalidade EAD, a avaliação também é 
desenvolvida por meio de métodos e instrumentos diversificados, 
tais como: participação em fóruns no AVA, realização de exercícios 
e outros meios em que possam ser observadas as competências e 
habilidades e os conhecimentos construídos/adquiridos pelo aluno. 
Art. 120. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, 
incidindo sobre o aproveitamento acadêmico do aluno e a 
participação nas atividades acadêmicas via web.  
Art. 121. A participação nas atividades acadêmicas via web, 
permitida apenas aos matriculados, é obrigatória aos alunos, 
vedado o abono de faltas.  
Art. 122. Independentemente dos demais resultados obtidos, é 
considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtenha 
participação nas atividades acadêmicas via web de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) das atividades acadêmicas programadas.  
Art. 123. O registro da participação dos alunos nas atividades web é 
realizado pelo sistema, Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
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Art. 124. O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio do 
acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele 
obtidos nas atividades de avaliação.  
Art. 125. Compete ao professor da disciplina elaborar as atividades 
de avaliação previstas no plano de ensino, bem como julgar-lhes 
resultados.  
Art. 126. A nota para aprovação do aluno será igual ou superior a 7,0 
(sete), obtida de acordo os pesos atribuídos para cada modalidade 
de avaliação via web, sendo que:  
I - as avaliações de atividades (portfólios, seminários, vivências 
educativas, participação individual e coletiva nas atividades 
previstas e solicitadas), possuirão peso de 25%;  
II - as 02 (duas) provas da disciplina possuirão peso de 75%. 
Parágrafo Único. Os critérios para aprovação seguem, no que 
couber, as fórmulas apresentadas no artigo 113. 
Art. 127. A avaliação de práticas pedagógicas, quando houver, será 
composta de atividades resultantes do acompanhamento das 
mesmas, realizadas no decorrer do curso, cujas produções textuais 
serão disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
Art. 128. No cronograma de atividades, disponível no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, o aluno encontra a programação de 
atividades e o período de realização de exames de cada disciplina, 
como também a data de divulgação do resultado.  
Art. 129. Nos casos de Estágios Supervisionados e Trabalhos de 
Conclusão de Curso, o aproveitamento acadêmico deve obedecer às 
normas específicas de cada curso.  

Cabe ao NDE acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem do PPC, 
assim como verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na 
formação dos alunos, de forma a adotar ações concretas para a melhoria da 
aprendizagem em função das avaliações realizadas. 

13. NÚMERO DE VAGAS 

As 150 vagas solicitadas estão fundamentadas em estudos periódicos, 
quantitativos e qualitativos, e em pesquisas com a comunidade acadêmica. 

Para tanto o NDE consultou dados quantitativos e qualitativos que refletem 
a demanda regional para o curso, dentre eles a demanda do ensino médio, a 
quantidade de cursos ofertados, e pesquisas feitas junto à comunidade acadêmica.  

A partir desses elementos, o número de vagas foi definido e adequado à 
dimensão do corpo docente e tutorial e às condições de infraestrutura física e 
tecnológica para a oferta do curso. 

O corpo docente e tutorial é integrado por 31 professores, o que confere uma 
relação de 01 (um) docente para cada 24,19 alunos.  
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As condições de infraestrutura física e tecnológica para a oferta do curso 
comportam adequadamente o contingente populacional de novos alunos oriundos 
do Curso de Graduação em Direito.  

14. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação 
institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para 
aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da 
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de 
processo autoavaliativo periódico do curso. 

Na gestão do curso ocorre efetiva integração entre as suas diferentes 
instâncias de administração acadêmica, envolvendo discentes e docentes. Essas 
instâncias são representadas pelo Coordenador de Curso, Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), os quais convergem para o Colegiado de Curso.  

O NDE do curso é o responsável pelo processo de concepção e atuará na 
consolidação, avaliação e contínua atualização e aprimoramento do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). É composto por 05 (cinco) docentes, 
preferencialmente com titulação acadêmica obtida em programa de pós-
graduação stricto sensu (observado o limite estabelecido na Resolução CONAES nº 
01/2010). Dentre os membros do NDE, há o Coordenador de Curso. O NDE orienta 
e dá suporte na implantação do PPC como um todo, atuando no acompanhamento, 
na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e atualização 
periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação da aprendizagem na 
formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 
considerando as diretrizes e as novas demandas do mundo do trabalho. Em sua 
atuação colabora com a autoavaliação do curso (por meio de seus estudos) e 
considera permanentemente o resultado da avaliação interna do curso.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela realização da 
avaliação interna do curso, elaborando relatórios que auxiliam os Coordenadores 
de Curso na gestão acadêmica do curso, incorporando, inclusive, os resultados das 
avaliações externas. A avaliação interna do curso compreende os aspectos da 
organização didático-pedagógica, da avaliação do corpo docente, discente e 
técnico-administrativo e das instalações físicas. Os gestores do curso e da IES, 
egressos e comunidade externa (empregadores, participantes de projetos de 
extensão etc.), também participam da avaliação. Nas análises dos resultados do 
ENADE, das avaliações in loco do curso e da avaliação interna, a CPA conta com o 
apoio do Coordenador de Curso e do NDE. Em detectando fragilidades acadêmicas, 
a CPA incorpora ao seu relatório, propõe ações de melhorias junto às instâncias 
superiores, e apoia a gestão do curso na implantação das medidas corretivas que 
se fazem necessárias, acompanhando o resultado das ações de melhorias.  

O processo avaliativo é democrático e garante a participação de todos os 
segmentos envolvidos como forma da construção de uma identidade coletiva. Em 
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específico, os instrumentos avaliativos destinados aos discentes são organizados 
de forma a contemplar aspectos didático-pedagógicos do curso e de cada 
segmento institucional que lhe sirva de suporte, além é claro da avaliação 
individualizada de cada membro do corpo docente e uma autoavaliação proposta 
para cada acadêmico.  

A obtenção dos resultados avaliativos do curso possibilita um diagnóstico 
reflexivo sobre o papel desenvolvido pela IES no âmbito interno e externo, 
favorecendo a adoção de novas ações e procedimentos que atendam às demandas 
do entorno social no qual está inserida, contribuindo para a construção de uma 
identidade mais próxima à realidade do ambiente em que se localiza e a que se 
propõe.  

A avaliação do PPC traz em si a oportunidade de rupturas com a acomodação 
e o previamente determinado, abre espaço para se indagar qual a importância do 
curso para a sociedade, a política adotada em sua implantação e sua contribuição 
para a construção de uma sociedade mais justa.  

Projeções e planejamentos de ações curriculares, assim como 
procedimentos de acompanhamento e avaliação do PPC resultam principalmente 
de interações entre áreas de conhecimento, órgão colegiado do curso, NDE e 
dirigentes da IES e de avaliações continuadas sobre o processo de construção e 
reconstrução do conhecimento, em todas as suas variáveis.  

O processo de autoavaliação do PPC observa as seguintes diretrizes: a 
autoavaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo 
imediato na prática curricular; deve estar em sintonia com o Projeto de 
Autoavaliação Institucional; deve envolver a participação da comunidade 
acadêmica (docentes, discentes e técnico administrativos), egressos, seus 
empregadores ou comunidade externa; deve considerar os resultados do ENADE, 
CPC e avaliações do INEP.  

Para que sejam apropriados, os resultados da autoavaliação são levados ao 
conhecimento da comunidade acadêmica por meio de comunicação institucional, 
resguardados os casos que envolverem a necessidade de sigilo ético da 
Coordenação de Curso.  

15. APOIO AO DISCENTE 

15.1. Programa de Acolhimento e Permanência do Discente 

Considerando a importância em promover a integração e assimilação da 
cultura e da vida acadêmica aos alunos ingressantes, assim como necessidade de 
integrar o aluno ingressante no ambiente acadêmico apresentando o 
funcionamento da IES, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO criou o 
Programa de Acolhimento ao Ingressante com a finalidade de acompanhar o 
acesso e a trajetória acadêmica dos estudantes ingressantes, favorecendo sua 
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permanência. 

O Programa de Acolhimento e Permanência ao Discente tem como objetivos 
desenvolver ações que propiciem um diálogo intercultural na comunidade 
acadêmica; oferecer acolhimento, informações, socialização, solidariedade e 
conscientização aos alunos ingressantes; integrar o aluno ingressante no 
ambiente acadêmico, promovendo o contato com professores e alunos veteranos 
e com as informações sobre o funcionamento do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO e dos cursos, dos projetos de investigação científica e dos programas 
de formação continuada; e combater a evasão. 

15.2. Programa de Acessibilidade Metodológica e Instrumental 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI), por meio do Núcleo 
de Acessibilidade, é o órgão responsável pela garantia do atendimento necessário 
ao discente e ao docente, inclusive quanto aos recursos multifuncionais. 

O apoio realizado pelo NAPI/Núcleo de Acessibilidade é realizado nas 
seguintes situações: (a) pessoa com deficiência ou necessidades educacionais 
especiais (que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial e os que possuem transtornos do espectro autista) e (b) 
pessoa com mobilidade reduzida. 

As necessidades educacionais especiais são classificadas em: (a) deficiência 
física; (b) deficiência auditiva; (c) deficiência visual; (d) deficiência de 
comunicação, linguagem e fala; (e) deficiência intelectual; (f) deficiência múltipla: 
associação de duas ou mais deficiências.  

Os estudantes que podem se beneficiar das ações relacionadas ao 
atendimento educacional especializado são todos os matriculados no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO que se enquadrem na condição de estudante 
com necessidades educacionais especiais e que comprovem mediante 
apresentação de laudo médico. 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais têm prioridade no 
atendimento dos diversos serviços do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO. 

15.3. Programa de Monitoria 

O CENTRO UNIVERSTÁRIO VALE DO SALGADO possui um programa de 
monitoria, nele admitindo alunos regulares, selecionados pelos Coordenadores de 
Curso e nomeados pelo Reitor, dentre os alunos que tenham demonstrado 
rendimento satisfatório na disciplina ou na área de monitoria, bem como aptidão 
para as atividades auxiliares de ensino e investigação científica, de acordo com 
critérios estabelecidos. 
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A monitoria não implica vínculo empregatício e é exercida sob orientação de 
um professor, vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou 
práticas correspondentes a carga horária regular de disciplina. A monitoria pode 
acontecer em 02 (duas) categorias: monitoria remunerada ou monitoria 
voluntária. 

15.4. Programa de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferece aos seus alunos atividades 
de nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática.  

O objetivo das atividades de nivelamento é revisar, complementar e 
sedimentar conceitos essenciais para que o aluno acompanhe os componentes 
curriculares ministrados nos cursos de graduação. São oferecidos a todos os 
alunos do primeiro semestre dos cursos, logo nas primeiras semanas de aula, de 
acordo com as necessidades identificadas. São realizados aos sábados, no período 
matutino, sem nenhum custo adicional aos alunos.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferece ainda suporte para 
o desenvolvimento de cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de 
cada curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser apresentados para 
nivelamento dos alunos de acordo com as necessidades detectadas pelas 
Coordenações de Curso, segundo indicação dos professores.  

15.5. Programa de Intermediação e Acompanhamento de Estágios Não 
Obrigatórios Remunerados 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO constituiu um setor 
responsável pela intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 
remunerados. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO organiza a documentação e 
operacionaliza estágios não obrigatórios nos cursos que oferece. Também apoia o 
Coordenador de Curso na divulgação de oportunidades de estágio não obrigatório 
remunerado, e promove contato permanente com ambientes profissionais 
(campos de estágio) e os agentes de integração para captação de vagas, atuando 
na integração entre ensino e mundo do trabalho por meio do Núcleo de 
Empregabilidade.  

15.6. Programa de Apoio Psicopedagógico ao Discente 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO conta com um serviço de 
apoio psicopedagógico, realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
Institucional (NAPI), para atender, mediar e solucionar situações que possam 
surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente.  
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O Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI) é o órgão de 
orientação psicopedagógica à comunidade acadêmica do UNIVS, atuando de forma 
preventiva quanto aos problemas psicopedagógicos, visando à melhoria das 
condições dos processos ensino-aprendizagem, como também a adaptação do 
aluno desde o ingresso até a conclusão da sua formação profissional; competindo-
lhe: 

I - prestar aos alunos assistência de natureza didático-
pedagógica, psicopedagógica, vocacional, cultural, desportiva, 
recreativa, social e em acessibilidade; 
II - coordenar e acompanhar programas de auxílio aos 
estudantes, incluindo apoio pedagógico, psicológico e 
psicopedagógico, atuando como órgão mediador das situações 
relacionadas às dificuldades no processo de ensino-
aprendizagem dos discentes, por meio da averiguação, 
intervenção e acompanhamento dos problemas identificados;  
III - analisar instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes; 
IV - planejar suas atividades, semestralmente, de comum acordo 
com a Pró-Reitoria Acadêmica e coordenações de curso;  
V - formalizar à Pró-Reitoria Acadêmica pedido de material de 
consumo e de equipamentos necessários ao bom andamento do 
serviço;  
VI - fomentar o entrosamento e a integração da comunidade 
acadêmica do UNIVS;  
VII - participar de atividades sociais promovidas pelo Centro 
Universitário;  
VIII - manter-se atualizado na área de seu conhecimento;  
IX - participar e/ou realizar acolhimentos e atendimentos 
individuais e em grupo; 
X - participar de reuniões de equipe técnica, pedagógica e dos 
encontros pedagógicos dos cursos do UNIVS; 
XI - orientar os professores, quando necessário, quanto ao 
desempenho e atitudes dos discentes;  
XII - apoiar, acompanhar e orientar os alunos no processo de 
eleições estudantis;  
XIII - elaborar relatório semestral de suas atividades;  
XIV - trabalhar criativamente no sentido de agilizar e modernizar 
o atendimento do órgão;  
XV - prestar informação técnica sobre seu trabalho, quando 
solicitado pela administração superior;  
XVI - exercer as demais atribuições compatíveis que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI) objetiva mediar as 
situações relacionadas às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, 
relacionamentos interpessoais e ajustamentos emocionais, implantar medidas de 
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correção das dificuldades encontradas, mediante a averiguação, intervenção e 
acompanhamento dos problemas identificados. 

O atendimento envolve aspectos voltados para o processo ensino-
aprendizagem, acolhimento acadêmico, apoio a ações extra-sala de aula e as 
dificuldades pessoais e de relacionamento, convivência, família, entre outros. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI) é responsável pelo 
atendimento ao CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO no âmbito 
psicológico (desajustes emocionais), pedagógico (dificuldades de aprendizagem, 
metodologias, atividades) e social (apoio no desenvolvimento de programas de 
ordem ambiental, social, envolvendo alunos, docentes e colaboradores). 

Assim, o NAPI oferece acompanhamento psicopedagógico ao corpo discente 
e subsídios para melhoria do desempenho de alunos que apresentam dificuldades, 
além de contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em 
geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos 
alunos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando 
sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.  

O NAPI é coordenado por um profissional com formação na área de 
Psicopedagogia. O atendimento é caracterizado por orientações individuais a 
alunos encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles 
que procuram o serviço espontaneamente 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO criou, junto ao Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI), o Núcleo de Acessibilidade, com o 
objetivo de identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas. O Núcleo de Acessibilidade apoia 
toda a comunidade acadêmica e a gestão institucional quanto ao atendimento 
educacional especializado. Além disso, organiza ações de capacitação / formação 
continuada e extensão voltadas à acessibilidade. 

15.7. Participação em Centros Acadêmicos 

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 
regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação 
vigente. 

A representação discente tem por objetivo mobilizar os discentes a 
participarem das atividades acadêmicas visando ao aprimoramento o UNIVS.  

Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com 
direito a voz e voto, nos órgãos colegiados do Centro Universitário, sendo vedada 
a acumulação em mais de um órgão.  
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Aplicam-se aos representantes discentes nos órgãos colegiados as seguintes 
disposições:  

I - são elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo 
menos, 03 (três) disciplinas, importando o não cumprimento 
dessas exigências em perda do mandato;  
II - o exercício da representação não exime o aluno do 
cumprimento de suas obrigações acadêmicas e contratuais.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estimula a escolha de 
representantes de turma que, entre outras responsabilidades, têm acesso à 
direção/coordenação para sugerir e manifestar as reivindicações das turmas, nos 
mais diversos aspectos do processo educativo, além de participar das reuniões 
com a Reitoria, Pró-Reitorias e Coordenações de Curso para discutir assuntos de 
interesse dos alunos. O corpo discente tem sido constantemente incentivado a 
participar da gestão do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, 
principalmente, através dos representantes nos órgãos colegiados. 

15.8. Ações Inovadoras 

a) Programa de Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenação de 
Curso, pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE e pelos professores com jornada 
semanal específica para atendimento ao aluno. Essa orientação é feita de forma 
personalizada e individualmente, mediante a prática de “portas abertas” onde 
cada estudante pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 

b) Programas de Apoio Financeiro 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO desenvolve uma política de 
apoio aos alunos carentes, com a finalidade de assegurar a permanência e o bom 
rendimento de alunos com potencial acadêmico, mas que apresentam 
hipossuficiência socioeconômica. 

Nesse sentido, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO está 
cadastrado no Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 
FIES, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento 
concedido. 

O Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES é um 
programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino 
superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os 
custos de sua formação. Os alunos devem estar regularmente matriculados em 
instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES é operacionalizado 
pela Caixa Econômica Federal. 
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO aderiu ao ProUni - 
Programa Universidade para Todos, que tem como finalidade a concessão de 
bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, em instituições privadas de educação superior. 

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 
particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar 
máxima de três salários-mínimos, o ProUni conta com um sistema de seleção 
informatizado e impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os 
candidatos são selecionados pelas notas obtidas no ENEM - Exame Nacional do 
Ensino Médio conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos 
estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. 

O ProUni possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos 
estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência, os convênios de estágio 
MEC/CAIXA e MEC/FEBRABAN. 

Além disso, O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui um 
programa próprio de financiamento, que oferece financiamento de 50% sem 
juros, durante a graduação, e os outros 50% após a graduação. Há também o 
programa QUERO BOLSA, que oferece descontos que vão de 20% à 40%. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO também oferece os 
seguintes tipos de bolsas/financiamento, via parceiros: 

a) FUNDACRED - financiamento de 50% com juro de 5% ao ano e os outros 50% 
após a graduação; 

b) BOLSA SOCIAL - prefeituras das cidades de ICÓ (com descontos de 50%, 75% e 
100%), Cedro, Oros, Iguatu, Lavras da Mangabeira, Jaguaribe, Pereiro, Umari e 
Baixio (com descontos de 50%). 

c) Outras Ações Exitosas e Inovadoras de Apoio ao Discente 

Entre as ações exitosas e inovadoras de apoio ao discente, pode-se destacar 
o PROGRAMA MAIS VANTAGENS e as LIGAS ACADÊMICAS. 

O PROGRAMA MAIS VANTAGENS foi implantado a partir de convênios 
celebrados entre o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e empresas dos 
diversos segmentos do comércio. O programa tem como objetivo oferecer 
parceria e descontos nos serviços ofertados aos colaboradores (professores, 
corpo técnico-administrativo, aprendizes e estagiários) e alunos (graduação e 
pós-graduação) do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO o. Atualmente o 
programa conta com os seguintes parceiros e benefícios: 

a) Bio Fitness Academia - 30% de desconto na mensalidade para os colaboradores 
e 20% para alunos; 
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b) Academia Bem Estar - 30% de desconto na mensalidade para os colaboradores 
e para alunos; 

c) Drogaria Feitosa - 15% em medicamentos éticos e perfumaria; 20% em 
medicamentos genéricos e 25% em medicamentos similares para os 
colaboradores e para alunos; 

d) Flama Jeans - 15% em compras à vista em vestuários para os colaboradores e 
para alunos. 

Regulamentadas, implementadas e exitosas no CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO, as LIGAS ACADÊMICAS estão voltadas para o 
desenvolvimento de atividades de ensino, investigação científica e extensão nos 
cursos de graduação ofertados. 

16. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO desenvolveu e implantou o 
Programa de Acompanhamento dos Egressos, com o objetivo de manter uma linha 
permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das informações 
coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do 
profissional às necessidades do mercado de trabalho. 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos conta com o apoio do Núcleo 
de Empregabilidade e do NAPI. Dispõe de uma base de dados, com informações 
atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento 
contínuo entre o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e seus egressos; e 
mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado 
de trabalho. 

A partir das informações constantes na base de dados é possível estabelecer 
um canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos recebem 
periodicamente informes sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades 
oferecidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. Outro serviço 
prestado, por meio desse canal, é a divulgação de concursos e ofertas de emprego 
na área de atuação dos egressos. 

No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o 
mercado de trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos dispõe de 
mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, 
tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para 
estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. São 
aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso realizado (pontos 
positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades 
encontradas na profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-
graduação. Além disso, é coletada a opinião dos empregadores dos egressos, 
sendo esta utilizada para revisar o plano e os programas.  
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O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida 
é fundamental para o aprimoramento da Instituição. Os dados obtidos são 
analisados pelos Colegiados de Curso, que devem revisar o plano e programas do 
curso de forma a obter uma melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às 
expectativas do mercado de trabalho. Em seguida, os dados e as considerações dos 
Colegiados de Curso são encaminhados à Comissão Própria de Avaliação e ao 
Conselho Universitário, a quem compete adotar as medidas necessárias para 
correção de eventuais distorções identificadas.  

No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os 
egressos, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferece cursos de pós-
graduação lato sensu, visando à educação continuada para os egressos de seus 
cursos de graduação.  

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO promove diversas ações no sentido de promover a atualização 
e aperfeiçoamento de seus egressos. Nesse sentido, são realizados seminários e 
outros eventos congêneres de interesse dos egressos. Além disso, são realizados 
cursos de curta duração, todos elaborados de acordo com os interesses 
profissionais dos egressos. 

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

1. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

1.1. Constituição 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes 
do curso, com atribuições acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 
em Direito, em colaboração com o Colegiado de Curso.  

1.2. Composição 

O NDE é um órgão composto por, pelo menos, 05 (cinco) professores do 
curso, incluindo o Coordenador de Curso, com comprovada experiência, titulação 
e qualificação, contratados em regime de trabalho integral ou parcial, responsável 
pela formulação do Projeto Pedagógico de Curso, sua implementação e 
consolidação, cujo funcionamento está disciplinado por regulamento próprio. 

Em sua composição, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação 
em Direito conta com o Coordenador de Curso e com 04 (quatro) professores, 
totalizando 05 (cinco) membros.  

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores que 
compõem o Núcleo Docente Estruturante, seguida da área de graduação, da 
titulação máxima e do regime de trabalho.  



 
 

 

182 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

PROFESSOR 
ÁREA DE 

GRADUAÇÃO 
TITULAÇÃO 

MÁXIMA 
REGIME DE 
TRABALHO 

Antonia Gabrielly Araujo dos 
Santos 

Direito Mestrado Integral 

Italo Roberto Tavares do 
Nascimento 

Direito Mestrado Integral 

Norberdson Fernandes Silva Direito Mestrado Integral 
Susana Salum Rangel Direito Doutorado Integral 

Wenderson Silva Marques de 
Oliveira (*) 

Direito Mestrado Integral 

(*) Coordenador de Curso. 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, 100% dos docentes 
possuem titulação acadêmica em programas de pós-graduação stricto sensu 
reconhecidos pela CAPES ou revalidada por universidades brasileiras com 
atribuição legal para essa revalidação.  

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante estão contratados em 
regime de tempo integral. 

1.3. Competências 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

I – construir e acompanhar o projeto pedagógico do curso;  
II – contribuir para a consolidação e aperfeiçoamento do projeto 
pedagógico do curso; 
III – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 
curso, analisando sua adequação considerando as diretrizes 
curriculares editadas pelo Poder Público e as novas demandas do 
mundo do trabalho;  
IV – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino constantes na matriz curricular;  
V – revisar ementas e conteúdos programáticos;  
VI – acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem do projeto 
pedagógico de curso;  
VI – verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na 
formação dos alunos; 
VII – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 
iniciação científica e extensão, oriundas das necessidades da 
graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 
políticas relativas à área do curso;  
VIII – indicar cursos a serem ofertados como forma de nivelar o aluno 
ingressante ou reforçar o aprendizado;  
IX – propor ações em prol de melhores resultados no ENADE e no CPC; 
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X – planejar procedimentos para permanência de parte de seus 
membros até o ato regulatório seguinte. 

Conforme se verifica pelas competências do NDE, este atua no 
acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e 
atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de 
aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do 
egresso, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito e as novas demandas do mundo do trabalho.  

Ademais, o NDE planeja procedimentos para permanência de parte de seus 
membros até o próximo ato regulatório seguinte. Nesse sentido e de acordo com 
o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante, no processo de recondução dos 
membros do NDE, deve ser observado a exigência de manutenção de, pelo menos, 
50% dos seus membros a cada finalização de mandato.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO investiu na composição de 
um Núcleo Docente Estruturante com professores que possuam uma dedicação 
preferencial, cujo resultado é a construção de uma carreira assentada em valores 
acadêmicos, ou seja, titulação e produção científica. Isso, com certeza, contribui 
para a estabilidade docente e o estímulo à permanência dos integrantes do Núcleo 
Docente Estruturante até, pelo menos, o  próximo ato regulatório do curso. Neste 
sentido, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO compromete-se a 
estabelecer uma relação duradoura e perene entre si e o corpo docente, sem as 
altas taxas de rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação 
docente, de uma identidade institucional.  

1.4. Regulamento do Núcleo Docente Estruturante do Curso 

A seguir é apresentado o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante. 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Capítulo II – Do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante é o órgão responsável pela concepção, 
consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por 
finalidade, elaborar estratégias de implantação, supervisão e aperfeiçoamento do 
mesmo. 

Parágrafo Único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do 
curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na 
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produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras 
dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o 
desenvolvimento do curso. 

Capítulo III – Da Constituição do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 3º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído: 

I –pelo Coordenador do Curso, seu presidente; 

II – por 04 (quatro) professores integrantes do corpo docente do curso.  

Art. 4º. Os professores integrantes do corpo docente serão escolhidos pelo 
Colegiado de Curso e nomeados pelo Reitor para mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a sua recondução. 

Parágrafo Único. No processo de recondução dos membros do NDE, deverá ser 
observado a exigência de manutenção de, pelo menos, 50% dos seus membros a 
cada finalização de mandato.  

Art. 5º. Na constituição do NDE deverão ser observados, sempre, os seguintes 
critérios mínimos:  

I – ser constituído por um mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo 
docente do curso, incluindo o Coordenador de Curso; 

II – ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu;  

III – ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 
sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

Capítulo IV – Das Atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 6º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I – construir e acompanhar o Projeto Pedagógico de Curso;  

II – contribuir para a consolidação e aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico de 
Curso; 

III – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, 
analisando sua adequação considerando as diretrizes curriculares editadas pelo 
Poder Público e as novas demandas do mundo do trabalho;  

IV – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 
de ensino constantes na matriz curricular;  

V – revisar ementas e conteúdos programáticos;  
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VI – acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem do Projeto Pedagógico de 
Curso;  

VII – verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação 
dos alunos; 

VIII – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de iniciação 
científica e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do 
mercado de trabalho e afinadas com as políticas relativas à área do curso;  

IX – indicar cursos a serem ofertados como forma de nivelar o aluno ingressante 
ou reforçar o aprendizado;  

X – propor ações em prol de melhores resultados no ENADE e no CPC; 

XI – planejar procedimentos para permanência de parte de seus membros até o 
ato regulatório seguinte. 

Art. 7º. Compete ao presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

I – convocar e presidir as reuniões do NDE, com direito a voto, inclusive o de 
qualidade; 

II – representar o NDE junto aos órgãos do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO; 

III – encaminhar as deliberações do Núcleo Docente Estruturante para aprovação 
do Colegiado de Curso; 

IV – desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regulamento, 
inerentes ao cargo; 

V – cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento. 

Capítulo V – Das Reuniões do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 8º. O Núcleo Docente Estruturante reúne-se, ordinariamente, 01 (uma) vez 
por semestre, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador de 
Curso, ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, devendo constar 
da convocação a pauta dos assuntos e serem tratados. 

Parágrafo Único. As reuniões são convocadas com antecedência mínima de 48 
horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos. 

Art. 9º. As reuniões do Núcleo Docente Estruturante realizam-se com a presença 
da maioria absoluta dos seus membros. 
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Art. 10. Da reunião é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião 
ou no início da reunião subsequente. 

Capítulo VI – Das Decisões do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 11. Nas votações são observadas as seguintes regras: 

I – as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

II – cada membro terá direito a apenas 01 (um) voto. 

III – o presidente participa da votação e no caso de empate, terá o voto de 
qualidade. 

Capítulo VII – Das Disposições Finais 

Art. 12. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Conselho 
Universitário. 

Art. 13. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Universitário.  

2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

A equipe multidisciplinar é constituída por profissionais de diferentes áreas 
do conhecimento. É responsável pela concepção, produção e disseminação de 
tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância. 
Possui plano de ação documentado e implementado, com processos de trabalho 
formalizados.  

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
CARGO RESPONSABILIDADES 

COORDENAÇÃO DO 
NÚCLEO DE EaD 

Coordenação da equipe, com foco na integração dos 
diversos especialistas. 

COORDENAÇÃO DE 
CURSO 

Coordenação dos docentes do curso. Garantia de que 
os objetivos gerais e específicos do curso sejam 
atendidos. 

COORDENAÇÃO DE 
PÓLO DE APOIO 

PRESENCIAL 

Responsável pelo funcionamento dos processos 
administrativos e pedagógicos desenvolvidos na 
unidade. 

PROFESSOR 
CONTEUDISTA 

Elaboração do material didático: web, impresso, 
vídeo. 

PROFESSOR DA 
DISCIPLINA 

Desenvolvimento da disciplina no âmbito do AVA. 

TUTOR 
Planejamento de atividades diferenciadas e 
dinâmicas para que o momento presencial seja de 
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integração do grupo, reflexão e produção criativa e 
nos momentos de orientação mediatizada, 
incentivador e facilitador do autoestudo do mesmo. 

GERENTE DE TI 
Garantia da operacionalidade do ambiente e o 
suporte técnico ao corpo de docente, tutores e 
discente. 

TÉCNICO EM TI 
Manutenção do ambiente tecnológico do EaD no 
portal institucional. Treinamento aos usuários. 

DESIGNER GRÁFICO 

Diagramação do material didático. Interação com a 
equipe docente/professores conteudistas, 
produzindo programas aplicativos de apoio à 
execução do desenvolvimento dos cursos. 

REVISOR 
Revisão dos materiais, considerando a estrutura 
literária e gramatical. 

SUPORTE AOS ALUNOS 
Equipe responsável pelo suporte de atendimento aos 
alunos. 

A seguir é apresentado o plano de ação documentado e implementado da 
equipe multidisciplinar, que conta com processos de trabalho formalizados. 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA OS CURSOS NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA E CURSOS PRESENCIAS QUE OFERTAM INTEGRAL 

OU PARCIALMENTE A MODALIDADE A DISTÂNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância (EaD) será implantada no CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO com respeito às bases legais estabelecidas pelo Ministério da 
Educação, buscando satisfazer às necessidades de formação e qualificação 
profissional exigidas pelo mundo contemporâneo e contribuindo para o aumento 
das possibilidades de acesso à educação. 

Para a plena aplicação da metodologia de educação a distância (EaD) em seus 
cursos de graduação e pós-graduação, de forma eficiente e eficaz, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO considerará e utilizará, entre outros 
elementos, os processos de ensino e aprendizagem mediados por tecnologia, 
metodologias e recursos educacionais para a educação na modalidade a distância. 

A concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos 
educacionais para utilização na metodologia EaD é desafio permanente das 
instituições de ensino superior. Em face da complexidade desta tarefa, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO observou as tendências atuais e as 
manifestações dos especialistas de EaD que indicam que esse trabalho somente é 
possível se conduzido por grupo heterogêneo de profissionais e atores do 
processo de ensino no âmbito das respectivas instituições. Esse grupo 
heterogêneo denomina-se Equipe Multidisciplinar. 
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Ou seja, a atuação conjunta dos profissionais e setores do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, na forma de Equipe Multidisciplinar 
organizada e especialmente constituída, permitirá a otimização dos recursos, 
técnicas e estratégias utilizadas em EaD. A singularidade colaborativa de cada 
membro que compõe a Equipe Multidisciplinar enriquece o sentimento de 
construção participativa das ações, a apropriação da metodologia e o trabalho 
comprometido com a qualidade do ensino, da vida e do desenvolvimento das 
pessoas. 

2. JUSTIFICATIVA 

No presente documento apresenta-se o plano de ação da Equipe Multidisciplinar 
de EaD, a em consonância com o PDI e projetos pedagógicos dos cursos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. A Equipe Multidisciplinar será 
constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento e será 
responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, 
metodologias e recursos educacionais para a educação a distância. Em face da 
relevância dos trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe, faz-se imprescindível 
a elaboração de seu plano de ação, onde devem estar definidos os papéis e funções 
dos profissionais envolvidos nas atividades a serem executadas.  

3. OBJETIVOS DO PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação da Equipe Multidisciplinar do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO foi elaborado considerando-se o objetivo geral e os objetivos específicos 
a seguir detalhados. 

Objetivo Geral 

Planejar as atividades da Equipe Multidisciplinar de EaD do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e acompanhar a oferta dos cursos na 
modalidade a distância e cursos presenciais que ofertam integral ou parcialmente 
a modalidade a distância, por meio de estratégias avaliativas. 

Objetivos Específicos 

• Elaborar e/ou adquirir material didático; 

• Propor processos metodológicos pertinentes à EaD e avaliar a eficácia destes; 

• Avaliar a ação dos atores de EaD (tutores e docentes); 

• Propor, estabelecer e avaliar estratégias de implementação de tecnologias; 

• Avaliar os recursos tecnológicos utilizados em EaD e os canais de comunicação 
síncronos e assíncronos; 

• Traçar estratégias de interação entre os atores do processo EaD. 
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4. COMPOSIÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

Os profissionais que compõem a Equipe Multidisciplinar do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e suas atribuições estão referidos a seguir: 

• COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE EaD: Coordenação da equipe, com foco na 
integração dos diversos especialistas; 

• COORDENAÇÃO DE CURSO: Coordenação dos docentes do curso. Garantia de 
que os objetivos gerais e específicos do curso sejam atendidos; 

• COORDENAÇÃO DE PÓLO DE APOIO PRESENCIAL: Responsável pelo 
funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos desenvolvidos na 
unidade; 

• PROFESSOR CONTEUDISTA: Elaboração do material didático: web, impresso, 
vídeo; 

• PROFESSOR DA DISCIPLINA: Desenvolvimento da disciplina no âmbito do AVA; 

• TUTOR: Planejamento de atividades diferenciadas e dinâmicas para que o 
momento presencial seja de integração do grupo, reflexão e produção criativa e 
nos momentos de orientação mediatizada, incentivador e facilitador do 
autoestudo do mesmo; 

• GERENTE DE TI: Garantia da operacionalidade do ambiente e o suporte técnico 
ao corpo de docente, tutores e discente; 

• TÉCNICO EM TI: Manutenção do ambiente tecnológico do EaD no portal 
institucional. Treinamento aos usuários; 

• DESIGNER GRÁFICO: Diagramação do material didático. Interação com a 
equipe docente/professores conteudistas, produzindo programas aplicativos de 
apoio à execução do desenvolvimento dos cursos; 

• REVISOR: Revisão dos materiais, considerando a estrutura literária e 
gramatical; 

• SUPORTE AOS ALUNOS: Equipe responsável pelo suporte de atendimento aos 
alunos. 

5. PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Para desenvolver os cursos ministrados na modalidade EaD o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO utilizará materiais didáticos que observem 
os seguintes princípios: 
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• Considerem o conhecimento prévio do aluno, de forma que ele possa organizá-
lo e utilizá-lo como referência em seus estudos; 

• Tenham o potencial de incentivar a autonomia do aluno na busca de novos 
conteúdos e realização de pesquisas; 

• Estimulem a participação na comunidade virtual de aprendizagem; 

• Estimulem o estabelecimento de relações entre aluno/tutor e entre 
aluno/aluno; 

• Viabilizem a integração das unidades de aprendizagem, a partir de uma 
abordagem que considere diferentes estratégias metodológicas como: resolução 
de problemas, estudos de casos, reflexões sobre a experiência, pesquisa; 

• Tenham o potencial de desenvolver competências diversas; 

• Promovam o diálogo permanente entre os atores da metodologia EaD;  

• Possibilitem a avaliação do processo de aprendizagem. 

• Expressem linguagem culta, de fácil entendimento da mensagem e leitura 
agradável. 

• Fomentem o estabelecimento de diálogo entre os atores da metodologia EaD e, 
em consequência, a sensação de proximidade entre eles. 

Com base nesses objetivos, a Equipe Multidisciplinar produzirá os materiais 
didáticos tendo presente também os aspectos relativos aos conteúdos específicos, 
a forma de apresentação e a articulação entre ambos (conteúdos/apresentação). 
A produção de material didático seguirá rotina e cronograma estabelecidos pela 
Equipe. 

Também será admitida a aquisição dos materiais didáticos. Para este 
procedimento, a Equipe Multidisciplinar considerará o caráter inovador do 
material, sua elaboração em coerência com os princípios estabelecidos neste 
plano, a coerência com os conteúdos específicos desenvolvidos nas disciplinas e 
forma de apresentação, assim como a capacidade de articulação entre 
conteúdo/apresentação.  

Ao desenvolver as tarefas de construção e/ou aquisição de material didático, a 
Equipe Multidisciplinar considerará os princípios de economia e respeito ao meio 
ambiente.  

6. AÇÕES A SEREM EMPREENDIDAS 

AÇÃO 01 
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Ação 
Montagem e organização da sala da Equipe Multidisciplinar do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO nas instalações do 
polo EaD.  

Executores 
Equipe Multidisciplinar, Coordenador de EaD, pessoal de suporte 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Período 2020 

Metas 
Organizar os espaços técnicos e administrativos; montar 
equipamentos de audiovisual. 

Resultados Iniciar os trabalhos da Equipe Multidisciplinar. 
 

AÇÃO 02 

Ação 
Divulgar o trabalho da Equipe Multidisciplinar à comunidade 
acadêmica.  

Executores 
Equipe Multidisciplinar, Coordenador de EaD, gestores do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 

Período 2020 – com continuidade  

Metas 
Levar ao conhecimento de toda a comunidade acadêmica a 
composição e o trabalho desenvolvido pela Equipe 
Multidisciplinar. 

Resultados 

Favorecer discussões sobre a construção e/ou aquisição e 
materiais didáticos; estimular a comunidade a apresentar 
demandas para construção e ou elaboração de materiais 
didáticos. 

 
AÇÃO 03 

Ação Implantar rotina e trabalho da Equipe Multidisciplinar. 
Executores Equipe Multidisciplinar e Coordenador de EaD. 

Período 2020 – com continuidade  

Metas 
Atender de forma prática e objetiva as demandas da Equipe 
Multidisciplinar. 

Resultados 
Elaboração de materiais didáticos para EaD; avaliação de 
propostas de aquisição de materiais.  

 
AÇÃO 04 

Ação Formação continuada da Equipe Multidisciplinar. 

Executores 
Equipe Multidisciplinar; gestores do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO; especialistas contratados. 

Período 2020 – com periodicidade de 01 (um) ano 

Metas 

Envolver os membros da equipe em eventos de capacitação sobre 
materiais didáticos em EaD; promover a atualização dos 
profissionais técnicos responsáveis pela operação dos 
equipamentos de audiovisual quanto à utilização de novas 
tecnologias. 

Resultados Qualificação dos profissionais da Equipe Multidisciplinar. 
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AÇÃO 05 
Ação Avaliação  

Executores 
Equipe Multidisciplinar, Coordenador de EaD e gestores do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Período 2020 – com periodicidade de 01 (um) ano 

Metas 

Avaliar os processos metodológicos; avaliar as ações dos atores; 
avaliar estratégias de implementação de tecnologias; avaliar os 
recursos tecnológicos e canais de comunicação e avaliar o 
desempenho dos alunos.  

Resultados 
Verificar a satisfação dos discentes e docentes com relação ao 
curso e material didático. 

Essas ações propostas neste plano contemplam os objetivos de constituição e 
atuação da Equipe Multidisciplinar de EaD do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, priorizando sua organização e instalação em face do credenciamento 
EaD. Considerou-se, as demandas naturais, emergentes e urgentes em decorrência 
do processo de implantação de EaD, resguardando, em todas as situações, os 
quesitos de: 

• Legalidade; 

• Acessibilidade a partir do material didático escolhido; 

• Criatividade e originalidade; 

• Otimização de recursos; 

• Ações inclusivas; 

• Respeito ao meio ambiente. 

7. AÇÕES ESPECÍFICAS E PROCESSOS DE TRABALHO DOS MEMBROS DA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR 

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE EaD 

Responsável pela coordenação da equipe, com foco na integração dos diversos 
especialistas. Principais atividades: 

• Participar das atividades de capacitação e atualização; 

• Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento processos seletivos de 
tutores, em conjunto com o Coordenador de Curso; 

• Informar para o Coordenador de Curso qual a relação mensal de tutores aptos 
e inaptos para recebimento de bolsas; 
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• Acompanhar o planejamento e desenvolvimento das atividades de seleção e 
capacitação dos tutores envolvidos no programa; 

• Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores; 

• Acompanhar as atividades acadêmicas do curso; 

• Verificar o bom andamento dos cursos; 

• Encaminhar à Coordenação de Curso relatório semestral de desempenho da 
tutoria. 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

Responsável pela coordenação dos docentes do curso. Garantia de que os 
objetivos gerais e específicos do curso sejam atendidos. Principais atividades: 

• Participar das reuniões junto aos setores administrativos e pedagógicos; 

• Coordenar o trabalho dos docentes e tutores do curso no âmbito dos cursos a 
distância. 

COORDENAÇÃO DE PÓLO DE APOIO PRESENCIAL 

Responsável pelo funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos 
desenvolvidos na unidade. Principais atividades:  

• Participar das reuniões junto aos setores administrativos e pedagógicos; 

• Acompanhar o envio das boas-vindas pelos colaboradores do suporte ao aluno; 

• Acompanhar e verificar o processo de atendimento dos tutores com os alunos; 

• Acompanhar e supervisionar atividade dos tutores e suporte ao aluno; 

• Conferir e supervisionar as postagens dos materiais por tutores; 

• Supervisionar os atendimentos realizados por protocolos pelos tutores e 
colaboradores do suporte ao aluno; 

• Manter a comunicação tanto com os estudantes quanto equipe pedagógica do 
curso; 

• Realizar treinamento e capacitação tutores e suporte ao aluno; 

• Registrar as atividades realizadas no polo de apoio presencial como: frequência 
dos alunos nos encontros presenciais, frequência das orientações no uso da 
Plataforma; 
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• Participar dos encontros presenciais obrigatórios no polo de apoio presencial 
tais como aula inaugural, avaliações e aulas práticas; 

• Realizar a conferência documental dos polos presencias; 

• Informar ao Coordenador de Curso problemas e eventuais dificuldades no 
desempenho da função ou no ambiente do curso. 

PROFESSOR CONTEUDISTA 

Responsável pela elaboração do material didático: web, impresso, vídeo. 
Principais atividades: 

• Elaborar e entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo do curso 
no prazo determinado; 

• Adequar e disponibilizar, para o Coordenador de Curso, o material didático nas 
diversas mídias; 

• Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 
modalidade a distância; 

• Elaborar exercícios de fixação e avaliativos; 

• Elaborar portfólio; 

• Elaborar texto do roteiro das vídeoaulas; 

• Elaborar ou pesquisar um artigo para atividade reflexiva; 

• Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na IES. 

PROFESSOR DA DISCIPLINA 

Responsável pelo desenvolvimento da disciplina no âmbito do AVA. Principais 
atividades: 

• Desenvolver as atividades docentes da disciplina em oferta na modalidade a 
distância mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no projeto 
acadêmico do curso; 

• Coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em disciplinas ou 
conteúdos sob sua coordenação; 

• Desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos recursos e 
metodologia previstos no plano de curso; 
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• Apresentar ao Coordenador de Curso, ao final da disciplina ofertada, relatório 
do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da disciplina; 

• Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e 
materiais didáticos para a modalidade a distância. 

• Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 
modalidade a distância; 

• Participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do curso; 

• Desenvolver, em colaboração com o Coordenador de Curso, a metodologia de 
avaliação do aluno; 

• Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino 
desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância; 

• Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de suas 
atribuições. 

TUTOR 

Responsável pelo planejamento de atividades diferenciadas e dinâmicas para que 
o momento presencial seja de integração do grupo, reflexão e produção criativa e 
nos momentos de orientação mediatizada, incentivador e facilitador do 
autoestudo do mesmo. Principais atividades: 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

• Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

• Manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista 
no prazo máximo de 24 horas; 

• Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 
discentes; 

• Colaborar com a Coordenação de Curso na avaliação dos estudantes; 

• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela IES; 

• Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 
Coordenação de Curso; 

• Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 
responsável; 
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• Apoiar operacionalmente a Coordenador de Curso nas atividades presenciais 
nos polos, em especial na aplicação de avaliações. 

GERENTE DE TI 

Responsável pela garantia da operacionalidade do ambiente e o suporte técnico 
ao corpo de docente, tutores e discente. Principais atividades: 

• Participar das reuniões solicitadas; 

• Garantir a operacionalidade do ambiente e o suporte técnico ao corpo de 
docente, tutores e discente; 

• Coordenar o trabalho dos técnicos do TI. 

TÉCNICO EM TI 

Responsável pela manutenção do ambiente tecnológico do EaD no portal 
institucional. Treinamento aos usuários. Principais atividades: 

• Suporte a todos os atores envolvidos no processo de EaD; 

• Realizar a manutenção das máquinas; 

• Realizar manutenção do AVA; 

• Ministrar treinamentos para todos os envolvidos. 

DESIGNER GRÁFICO 

Responsável pela diagramação do material didático. Interação com a equipe 
docente/professores conteudistas, produzindo programas aplicativos de apoio à 
execução do desenvolvimento dos cursos. Principais atividades: 

• Participar das reuniões com professores conteudistas; 

• Realizar a diagramação do material didático; 

• Interagir com a equipe docente/professores conteudistas, produzindo 
programas aplicativos de apoio à execução do desenvolvimento dos cursos; 

• -Criar de uma identidade visual para os projetos multimídia; criando interfaces, 
ícones, transformando conceitos abstratos em linguagem visual; 

• -Elaborar produções gráficas impressas como cartazes, panfletos, jornais, 
periódicos, folders, banners, utilizadas nas divulgações de eventos e atividades 
realizadas pela instituição. 
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REVISOR 

Responsável pela revisão dos materiais, considerando a estrutura literária e 
gramatical. Principais atividades: 

• Participar das reuniões para revisão interativa com professores conteudistas; 

• Revisar os materiais didáticos, considerando a estrutura literária, e gramatical; 

• Revisão resolutiva: o revisor intervém diretamente no texto, com o objetivo de 
preencher lacunas e solucionar problemas, sejam de ordem formal ou de 
conteúdo; 

• Revisão indicativa: o revisor indica quais são as alterações propostas, porém 
não realiza as alterações, deixando a critério do autor do texto acatar as sugestões 
ou não; 

• Revisão interativa: o revisor realiza um diálogo com o autor. Ocorre 
normalmente em situações em que é preciso uma maior reflexão sobre trechos do 
texto que tenham ficado obscuros ou que podem ser aprimorados, de acordo com 
a visão do revisor. Por isso, há a interação entre as partes com o intuito de chegar 
ao melhor resultado; 

• Revisão classificatória: o revisor utiliza uma classificação para diferenciar e 
destacar os diferentes tipos de inadequações. 

SUPORTE AOS ALUNOS 

Equipe responsável pelo suporte de atendimento aos alunos. Principais 
atividades: 

• Participar das reuniões convocadas pela coordenação; 

• Entrar em contato dos com discentes, dar as boas-vindas ao curso e enviar o 
link para acesso a plataforma de estudos; 

• Esclarecer dúvidas em relação ao uso das tecnologias disponíveis e exigidas nas 
disciplinas do curso; 

• Orientar os discentes sobre a metodologia do curso/disciplina; 

• Responder os protocolos dos discentes quanto a dúvidas de acesso da 
plataforma e suas tecnologias; 

• Auxiliar os discentes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 
grupo; 
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• Atender os discentes nos polos, em horários preestabelecidos, designados pela 
IES; 

• Manter-se em permanente comunicação com os discentes e tutores a distância; 

• Manter o discente motivado e informado quanto ao seu desempenho ao longo 
e ao final da disciplina, fornecendo feedback, repassando notas, fazendo revisões 
quando solicitado. 

3. COORDENAÇÃO DE CURSO 

3.1. Titulação Acadêmica, Experiência Profissional, na Docência Superior e 
de Gestão Acadêmica 

A Coordenação de Curso está sob a responsabilidade do professor 
Wenderson Silva Marques de Oliveira, que é graduado em Direito e possui 
mestrado.  

O professor Wenderson Silva Marques de Oliveira possui experiência 
profissional, na docência superior e de gestão acadêmica, que somadas é maior a 
10 anos. 

3.2. Atuação do Coordenador  

A Coordenação de Curso, sob a responsabilidade do Coordenador de Curso, 
é o órgão executivo da administração básica, responsável pela orientação, 
coordenação e supervisão do curso. 

O Coordenador de Curso é designado pelo Reitor, dentre os professores do 
curso, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução. Em suas faltas 
ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por professor 
designado pelo Reitor. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

I - integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 
II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e 
dos órgãos da administração superior; 
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 
IV - elaborar o horário do curso e fornecer ao Conselho 
Universitário os subsídios para a organização do calendário 
acadêmico; 
V - fiscalizar a observância do regime acadêmico e o 
cumprimento dos programas e planos de ensino, bem como a 
execução dos demais projetos da Coordenação de Curso; 
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VI- apresentar relatórios mensais sobre a frequência docente, o 
cumprimento da carga horária e dos conteúdos previstos para 
cada componente curricular do curso à Pró-Reitoria Acadêmica; 
VII - acompanhar e autorizar estágios curriculares e 
extracurriculares no âmbito do curso; 
VIII - homologar aproveitamento de estudos e propostas de 
adaptações de curso; 
IX - exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 
X - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe 
forem delegadas pelos demais órgãos do UNIVS. 

O Coordenador de Curso é mais que um mediador entre alunos e 
professores. O Coordenador de Curso deve reconhecer as necessidades da área em 
que atua e tomar decisões que possam beneficiar a comunidade acadêmica. 
Atendendo as exigências legais do Ministério da Educação, gerencia e executa o 
PPC, acompanha o trabalho dos docentes, é membro do NDE e está comprometido 
com a missão, a crença e os valores da IES. Está atento às mudanças impostas pelo 
mercado de trabalho a fim de sugerir adequação e modernização do PPC. O 
Coordenador de Curso atua como gestor de equipes e processos, pensando e 
agindo estrategicamente, colaborando com o desenvolvimento dos alunos e o 
crescimento da Instituição. 

Com relação à implementação do PPC, o Coordenador de Curso junto com o 
NDE acompanha a desenvolvimento do projeto do curso. A relação interdisciplinar 
e o desenvolvimento do trabalho conjunto dos docentes são alcançados mediante 
apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenação de Curso e do NDE. 
Portanto, a Coordenação de Curso é articuladora e proponente das políticas e 
práticas pedagógicas; juntamente com o Colegiado de Curso. Discute com os 
professores a importância de cada conteúdo no contexto curricular; articula a 
integração entre os corpos docente e discente; acompanha e avalia os resultados 
das estratégias pedagógicas e redefine novas orientações, com base nos resultados 
da autoavaliação; estuda e reformula a matriz curricular, aprovando programas, 
acompanhando a execução dos planos de ensino; avaliando a produtividade do 
processo de ensino-aprendizagem. Com postura ética e de responsabilidade 
social, lidera mudanças transformadoras para o curso. 

Para a execução e avaliação da matriz curricular, a Coordenação de Curso 
trabalha com os professores e os representantes do corpo discente, por meio de 
reuniões antes do início de cada semestre, com o intuito de discutir os conteúdos 
abordados e os que serão desenvolvidos, a metodologia de ensino e cronograma, 
com base na articulação dos conteúdos. Ao final das reuniões, os professores 
apresentam os planos de ensino contendo: ementa, carga horária, objetivos, 
conteúdo, cronograma, metodologia e estratégias de integração, avaliação e 
referências bibliográficas.  

A responsabilidade da Coordenação de Curso tem aumentado 
significativamente a partir da utilização dos resultados do ENADE, IDD e CPC pelo 
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Ministério da Educação para a renovação de reconhecimento de curso e para a 
adoção das medidas necessárias para superar os pontos fracos que possam existir. 

O Coordenador de Curso possui carga horária disponível para atendimento 
aos alunos e docentes, e realização de reuniões com o Colegiado de Curso e  o NDE. 
Encaminha alunos e professores, quando necessário, para o atendimento 
psicopedagógico. Monitora as atividades acadêmicas para que tenham o sucesso 
esperado. Organiza atividades de nivelamento para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem e mantém-se atualizado com relação à legislação educacional e a 
referente ao exercício profissional. Dialoga com direção da IES para informá-la 
sobre as necessidades do curso, solicitando medidas saneadoras quando 
necessário. 

Sua atuação é pautada em um plano de ação documentado e compartilhado, 
que dispõe de indicadores de desempenho da coordenação disponíveis e públicos 
e administra a potencialidade do corpo docente do seu curso, favorecendo a 
integração e a melhoria contínua. 

3.3. Regime de Trabalho 

O Coordenador de Curso está contratado em regime de tempo integral, com 
40 horas de atividades semanais, com carga horária para coordenação, 
administração e condução do curso.  

A carga horária estabelecida permite o atendimento da demanda, 
considerando a gestão do curso, a relação com os docentes e discentes, e a 
representatividade nos colegiados superiores, por meio de um plano de ação 
documentado e compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com 
relação de desempenho da coordenação, e proporciona a administração da 
potencialidade do corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a 
melhoria contínua. 

3.4. Representatividade nos Órgãos Colegiados Superiores 

O Conselho Universitário (CONSUN), órgão máximo de natureza consultiva, 
deliberativa e normativa do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, é 
constituído por 02 (dois) representantes dos Coordenadores de Curso, indicados 
por seus pares em lista sêxtupla e designados pelo Reitor, independentemente de 
ordem classificatória. 

Além disso, o Coordenador de Curso integra o Colegiado de Curso e o Núcleo 
Docente Estruturante, como presidente.  

3.5. Plano de Ação da Coordenação de Curso 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

1. OBJETIVO 
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Permitir o acompanhamento do desenvolvimento das funções da Coordenação do 
Curso, de forma a garantir o atendimento à demanda existente e a sua plena 
atuação, considerando a gestão do curso, que inclui a: 

• Presidência do Colegiado de Curso; 

• Presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

• Relação com os docentes; 

• Relação com os discentes; 

• Representatividade no Conselho Universitário. 

2. REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DE CURSO 

O Coordenador de Curso dedicará regime de trabalho integral ao curso, 
compreendendo a prestação de 40 horas semanais de trabalho na Instituição, nele 
reservado o tempo para a Coordenação do Curso. 

3. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

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, com previsão da apropriação dos resultados pela 
comunidade acadêmica e delineamento de processo autoavaliativo periódico do 
curso. 

Na gestão do curso ocorrerá efetiva integração entre as suas diferentes instâncias 
de administração acadêmica, envolvendo discentes e docentes. Essas instâncias 
serão representadas pelo Coordenador de Curso, Núcleo Docente Estruturante 
(NDE), os quais convergirão para o Colegiado de Curso.  

O NDE do curso é o responsável pelo processo de concepção e atuará na 
consolidação, avaliação e contínua atualização e aprimoramento do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). É composto por 05 (cinco) docentes, 
preferencialmente com titulação acadêmica obtida em programa de pós-
graduação stricto sensu (observado o limite estabelecido na Resolução CONAES nº 
01/2010). Dentre os membros do NDE, há o Coordenador de Curso. O NDE 
orientará e dará suporte na implantação do PPC como um todo, atuando no 
acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e 
atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação da 
aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do 
egresso, considerando as diretrizes e as novas demandas do mundo do trabalho. 
Em sua atuação colaborará com a autoavaliação do curso (por meio de seus 
estudos) e considerará permanentemente o resultado da avaliação interna do 
curso.  
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) será responsável pela realização da 
avaliação interna do curso, elaborando relatórios que auxiliará os Coordenadores 
de Curso na gestão acadêmica do curso, incorporando, inclusive, os resultados das 
avaliações externas. A avaliação interna do curso compreende os aspectos da 
organização didático-pedagógica, da avaliação do corpo docente, discente e 
técnico-administrativo e das instalações físicas. Os gestores do curso e da IES, 
egressos e comunidade externa (empregadores, participantes de projetos de 
extensão etc.), também participarão da avaliação. Nas análises dos resultados do 
ENADE, das avaliações in loco do curso e da avaliação interna, a CPA contará com 
o apoio do Coordenador de Curso e do NDE. Em detectando fragilidades 
acadêmicas, a CPA incorporará ao seu relatório, proporá ações de melhorias junto 
às instâncias superiores, e apoiará a gestão do curso na implantação das medidas 
corretivas que se fazem necessárias, acompanhando o resultado das ações de 
melhorias.  

O processo avaliativo será democrático e garantirá a participação de todos os 
segmentos envolvidos como forma da construção de uma identidade coletiva. Em 
específico, os instrumentos avaliativos destinados aos discentes serão 
organizados de forma a contemplar aspectos didático-pedagógicos do curso e de 
cada segmento institucional que lhe sirva de suporte, além é claro da avaliação 
individualizada de cada membro do corpo docente e uma autoavaliação proposta 
para cada acadêmico.  

A obtenção dos resultados avaliativos do curso possibilitará um diagnóstico 
reflexivo sobre o papel desenvolvido pela IES no âmbito interno e externo, 
favorecendo a adoção de novas ações e procedimentos que atendam às demandas 
do entorno social no qual está inserida, contribuindo para a construção de uma 
identidade mais próxima à realidade do ambiente em que se localiza e a que se 
propõe.  

A avaliação do PPC traz em si a oportunidade de rupturas com a acomodação e o 
previamente determinado, abre espaço para se indagar qual a importância do 
curso para a sociedade, a política adotada em sua implantação e sua contribuição 
para a construção de uma sociedade mais justa.  

Projeções e planejamentos de ações curriculares, assim como procedimentos de 
acompanhamento e avaliação do PPC resultarão principalmente de interações 
entre áreas de conhecimento, órgão colegiado do curso, NDE e dirigentes da IES e 
de avaliações continuadas sobre o processo de construção e reconstrução do 
conhecimento, em todas as suas variáveis.  

O processo de autoavaliação do PPC observará as seguintes diretrizes: a 
autoavaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo 
imediato na prática curricular; deve estar em sintonia com o Projeto de 
Autoavaliação Institucional; deve envolver a participação da comunidade 
acadêmica (docentes, discentes e técnico administrativos), egressos, seus 
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empregadores ou comunidade externa; deve considerar os resultados do ENADE, 
CPC e avaliações do INEP.  

Para que sejam apropriados, os resultados da autoavaliação serão levados ao 
conhecimento da comunidade acadêmica por meio de comunicação institucional, 
resguardados os casos que envolverem a necessidade de sigilo ético da 
Coordenação de Curso.  

4. FUNÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

De acordo com o Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, são atribuições do Coordenador de Curso: 

I - integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 
II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e 
dos órgãos da administração superior; 
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 
IV - elaborar o horário do curso e fornecer ao Conselho 
Universitário os subsídios para a organização do calendário 
acadêmico; 
V - fiscalizar a observância do regime acadêmico e o 
cumprimento dos programas e planos de ensino, bem como a 
execução dos demais projetos da Coordenação de Curso; 
VI- apresentar relatórios mensais sobre a frequência docente, o 
cumprimento da carga horária e dos conteúdos previstos para 
cada componente curricular do curso à Pró-Reitoria Acadêmica; 
VII - acompanhar e autorizar estágios curriculares e 
extracurriculares no âmbito do curso; 
VIII - homologar aproveitamento de estudos e propostas de 
adaptações de curso; 
IX - exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 
X - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe 
forem delegadas pelos demais órgãos do UNIVS. 

Entre orientar, coordenar e fiscalizar as atividades do curso e as demais 
atribuições da Coordenação do Curso inclui-se: 

1. Apoiar o NDE na realização de ESTUDOS PERIÓDICOS (SEMESTRAIS) e 
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, que: 

✓ Considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstre e 
justifique a relação entre a titulação do corpo docente e seu desempenho em 
sala de aula; 

✓ Demonstre que a experiência profissional do corpo docente possibilita o 
atendimento integral da demanda, considerando a dedicação à docência, o 
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atendimento aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento 
didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem; 

✓ Demonstre e justifique a relação entre a experiência no exercício da 
docência superior do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de 
aula, de modo a caracterizar sua capacidade para promover ações que 
permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em 
linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 
contextualizados com os conteúdos das unidades curriculares, elaborar 
atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com 
dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 
resultados para redefinição de sua prática docente no período, exercer 
liderança e ter sua produção reconhecida; 

✓ Demonstre adequação das bibliografias básicas e complementares dos 
das unidades curriculares do curso. 

2. Colaborar no preenchimento anual do Censo da Educação Superior, realizado 
pelo INEP; 

3. Controlar a frequência discente: apesar do controle diário da frequência dos 
alunos ser responsabilidade dos professores, cabe ao Coordenador de Curso atuar 
nos casos de ausências sistemáticas para atuar de forma a evitar a evasão escolar; 

4. Controlar a frequência docente: acompanhar e garantir que os professores 
estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

5. Criar/planejar com os docentes oportunidades para os estudantes superarem 
dificuldades relacionadas ao processo de formação; 

6. Divulgar os diferenciais do curso; 

7. Estimular a extensão e a iniciação científica; 

8. Fomentar a utilização de tecnologias de informação e comunicação no processo 
ensino aprendizagem e de recursos inovadores; 

9. Indicar a necessidade de aquisição de livros, assinatura de periódicos e compra 
de materiais especiais, de acordo com os conteúdos ministrados e as 
particularidades do curso, a partir programa ou plano de ensino aprovado para 
cada; 

10. Orientar a inscrição de estudantes habilitados ao ENADE, no ano de avaliação 
do curso; 

11. Promover ações de autoavaliação do curso, com o apoio do NDE, em 
conformidade com o determinado pela CPA.  
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12. Estimular a participação dos alunos, docentes e colaboradores do curso no 
processo de autoavaliação institucional; 

13. Auxiliar na incorporação dos resultados da avaliação externa (ENADE, 
avaliações in loco do INEP etc.) no relatório de autoavaliação do curso; 

14. Realizar orientação acadêmica dos estudantes; 

15. Supervisionar instalações físicas, laboratórios e equipamentos utilizados no 
curso. 

5. INTEGRAÇÃO COM A CPA 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) fornecerá dados da autoavaliação 
institucional e das avalições externas, que serão utilizados pela Coordenação de 
Curso, NDE e Colegiado de Curso no planejamento das atividades e gestão do 
curso. Auxiliará, ainda, a elaboração de planos de melhorias e dos relatórios de 
autoavaliação do curso. 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Semestral. 
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7. AÇÕES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO SEMESTRAL 

FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
Integrar, convocar e 
presidir o Colegiado de 
Curso 

Estabelecer a pauta das reuniões. 
Realizar as convocações. 
Presidir as reuniões. 
Registrar as decisões em atas. 
Acompanhar e execução das decisões. 

Colegiado de 
Curso 
NDE 

Secretaria 

 X   X  
Periodicidade regimental 

e dos regulamentos 
específicos 

Representar o curso 
perante as autoridades e 
órgãos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO. 

Participar da reunião do Conselho 
Universitário. 

Secretaria  X   X  Periodicidade regimental 

Orientar, coordenar e 
fiscalizar as atividades do 
curso. 

Coordenar e gerir estudos e discussões para 
redimensionar os alicerces da construção do 
PPC, considerando a(o): realidade 
socioeconômica e profissional da região de 
oferta do curso e as demandas da sociedade; 
DCN e imposições legais vigentes; resultado 
da autoavaliação do curso; âmbito 
institucional / PDI da Instituição. 

NDE X X X X X X Semestral 

Cuidar dos aspectos organizacionais do 
ensino superior, tais como supervisionar 
atividades pedagógicas e curriculares, 
organização, conservação e incentivo do uso 

Secretaria  X X X X  Permanente 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
de materiais didáticos, equipamentos, TICs, 
laboratório de informática; e registro de 
frequência e notas. 
Acompanhar o processo de ingresso dos 
discentes no curso, seja pelo sistema regular 
de acesso, pelo modo de transferência 
interna e/ou externa ou ainda para unidades 
curriculares específicas. 
Pronunciar-se sobre matrícula, quando 
necessário, e acompanhar o estudo do 
processo de transferência de aluno, inclusive 
no que se refere ao aproveitamento de 
estudos e à dispensa de unidade curricular, 
para deliberação superior. 

Secretaria 
Corpo Docente 
Colegiado de 

Curso 

X X    X 
Durante o processo 

seletivo e período de 
matrícula 

Fiscalizar a observância do 
regime acadêmico e o 
cumprimento dos 
programas e planos de 
ensino, bem como a 
execução dos demais 
projetos da Coordenação 
de Curso. 

Cobrar e organizar a confecção de planos de 
ensino pelos docentes responsáveis pelas 
unidades curriculares. 
Verificar a consonância dos planos de ensino 
e da programação das atividades das 
unidades curriculares com o PPC e as DCNs. 

Corpo Docente 
NDE 

Reitoria 
X     X 

Durante o planejamento 
acadêmico, que antecede o 

período letivo 

Supervisionar os trabalhos dos professores, 
a execução da programação prevista, as 
aulas teóricas, práticas e seus registros. 

Secretaria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
Reitoria 

 X X X X  Ao longo do período letivo 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
Verificar se estão sendo colocadas em 
prática as atividades previstas no 
planejamento e a consonância com os 
registros individuais de atividade docente. 
Utilizar os registros individuais de atividade 
docente no planejamento e gestão para 
melhoria contínua. 

Verificar a qualidade das aulas com os 
discentes. 

Secretaria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
 X X X X  Ao longo do período letivo 

Acompanhar e autorizar 
estágios curriculares e 
extracurriculares no 
âmbito do curso. 

Acompanhar o desenvolvimento das 
atividades nos estágios supervisionados, 
mesmo que não obrigatório / analisar os 
relatórios periódicos de frequência de 
alunos, atividades desempenhadas, 
orientação por docente da IES e supervisão. 
Envolver instituições que concedem o 
estágio na autoavaliação do curso - 
adequação da formação às demandas atuais 
e propostas de melhorias. 

NDE 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
Responsável 

pelos Estágios 
Reitoria 

 X X X X X Ao longo do período letivo 

Acompanhar o 
desenvolvimento das 
atividades 
complementares e dos 

Divulgar as atividades organizadas no curso 
ou pela Instituição, e/ou por outras 
instituições/ organizações (projetos de 
iniciação científica, monitoria, projetos de 

Secretaria 
Reitoria 

X X X X X X Permanente 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
trabalhos de conclusão de 
curso, quando aplicável de 
conclusão de curso. 

extensão, seminários, simpósios, congressos, 
conferências, estágio supervisionado 
extracurricular etc.). 
Incentivar o engajamento dos docentes, 
colaboradores e discentes na organização de 
projetos na área do curso e/ou em temáticas 
transversais . 

NDE 
Secretaria 

Corpo Docente 
Reitoria 

X X X X X X Permanente 

Organizar eventos e convidar palestrantes. 
Secretaria 

Reitoria 
X X X X X X Permanente 

Incentivar o envolvimento discente nas 
atividades extracurriculares 
disponibilizadas pela IES ao aluno do curso. 

Coordenação 
Reitoria 

 X X X X  Ao longo do período letivo 

Acompanhar o relatório periódico das 
atividades complementares, junto ao 
responsável pelas atividades 
complementares. 

Responsável 
pelas Atividades 

Complementares. 
 X X X X  Ao longo do período letivo 

Sugerir à Reitoria a 
contratação, promoção, 
afastamento ou dispensa 
do corpo docente. 

Verificar a necessidade de novas 
contratações docentes. 
Coordenar a seleção dos docentes do curso, 
bem como o acompanhamento de suas 
atividades. 
Indicar necessidade de desligamento 
docente. 

Colegiado de 
Curso 
NDE 

Reitoria 

X     X 
Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede o 
período letivo 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
Organizar a planilha docente e enviar as 
informações ao setor de recursos humanos 
(horas de trabalho e detalhamento). 

Secretaria 
Reitoria 

X X X X X X Controle mensal 

Elaborar o horário do 
curso e fornecer ao 
Conselho Universitário os 
subsídios para a 
organização do calendário 
acadêmico. 

Elaborar proposta de atividades dos 
diferentes períodos. 
Planejar e apresentar a grade semanal, a 
cada semestre. 
Definir e redefinir os grupos e turmas para 
diferentes atuações acadêmicas. 
Organizar e rever o planejamento do 
próximo semestre. 

Secretaria 
Corpo Docente 

Reitoria 
     X 

Durante o planejamento 
acadêmico, que antecede o 

período letivo 

Fornecer à Reitoria os subsídios para a 
organização do Calendário Acadêmico 
Institucional (definição de atividades, 
eventos etc.). 

Secretaria 
Reitoria 

     X 
Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede o 
período letivo 

Apoiar o NDE na realização 
de ESTUDOS PERIÓDICOS 
(SEMESTRAIS) e 
ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIOS. 

RELATÓRIO DE ESTUDO DO CORPO 
DOCENTE: perfil do egresso, titulação do 
corpo docente; experiência na docência na 
educação básica do corpo docente; 
experiência no exercício da docência 
superior do corpo docente; experiência no 
exercício da docência superior do corpo 
docente. 

NDE 
Secretaria 

Bibliotecária 
Reitoria 

     X Semestral 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DAS 
BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS E 
COMPLEMENTARES. 

Colaborar no 
preenchimento anual do 
Censo da Educação 
Superior, realizado pelo 
INEP. 

Acompanhar com a Secretaria e monitorar o 
preenchimento dos dados relacionados a 
curso. 

Secretaria       
De acordo com o 

calendário INEP/MEC 

Controlar a frequência 
discente: apesar do 
controle diário da 
frequência dos alunos ser 
responsabilidade dos 
professores, cabe ao 
Coordenador de Curso 
atuar nos casos de 
ausências sistemáticas 
para atuar de forma a 
evitar a evasão escolar. 
Apresentar relatórios 
mensais sobre a frequência 

Planejar o acolhimento de docente e discente 
(recepção dos membros da comunidade 
acadêmica) e ações de permanência e 
combate à evasão. 

Secretaria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
Reitoria 

X      Ao longo do período letivo 

Acolher discentes e docentes. 
Secretaria 

Reitoria 
 X     Ao longo do período letivo 

Dar suporte aos professores, alunos para o 
bom cumprimento de seus papéis 
específicos. 
Atuar junto ao NAPI e Núcleo de 
Acessibilidade, e encaminhar para 
atendimento pelo órgão, quando necessário, 
professores e alunos. 

NAPI e Núcleo de 
Acessibilidade 

Reitoria 
 X X X X X Ao longo do período letivo 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
docente, o cumprimento da 
carga horária e dos 
conteúdos previstos para 
cada componente 
curricular do curso à Pró-
Reitoria Acadêmica. 

Atender professores e alunos em situações 
não previstas ocorridas no cotidiano. 
Ouvir, resolver e encaminhar demandas de 
alunos para os respectivos setores. 

Ouvidoria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
Reitoria 

X X X X X X Permanente 

Organizar, juntamente com a Secretaria, a 
confecção do Manual do Aluno. 

Secretaria 
Reitoria 

X     X 
Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede o 
período letivo 

Estimular e supervisionar frequência 
docente e o cumprimento do horário das 
aulas. 

Secretaria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
 X X X X  Acompanhamento diário 

Acompanhar o registro de frequência 
discente (diários de classe) e a assiduidade 
discente a aulas e demais atividades. 
Detectar precocemente alunos faltantes. 

Secretaria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
 X X X X  Acompanhamento diário 

Criar/planejar com os 
docentes oportunidades 
para os estudantes 
superarem dificuldades 
relacionadas ao processo 
de formação. 

Com apoio do NAPI e Núcleo de 
Acessibilidade, identificar causas da 
infrequência e definir estratégia de 
resolução do problema, combatendo a 
evasão no curso. 

Secretaria 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
 X X X X  Acompanhamento diário 



 
 

 

213 

FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 

Divulgar os diferenciais do 
curso. 

Divulgar o curso, sendo profundo 
conhecedor de seus diferenciais. 
Incentivar e animar alunos e professores, 
inclusive exaltando a IES fora dos seus 
domínios. 
Ser referência na área e proferir palestras e 
cursos, ministrar oficinas e participar em 
bancas, divulgando o curso e contribuindo 
para a consolidação da excelente imagem 
institucional. 

Secretaria 
Reitoria 

X X X X X X Permanente 

Estimular a extensão e a 
iniciação científica. 

Acompanhar o desenvolvimento de projetos 
de iniciação científica e extensão, com 
relatórios periódicos de atividades 
exercidas. 

Secretaria 
Reitoria 

X X X X X X Permanente 

Fomentar a utilização de 
tecnologias de informação 
e comunicação no processo 
ensino aprendizagem e de 
recursos inovadores. 

Desenvolver reflexões que garantam 
aprendizagens significativas. 
Estudar, pesquisar e selecionar assuntos 
didáticos e incentivar troca de experiências 
entre professores. 
Planejar e coordenar as reuniões 
pedagógicas. 
Coordenar, juntamente com Reitoria e o 
NAPI e Núcleo de Acessibilidade, o uso 

NDE 
NAPI e Núcleo de 

Acessibilidade 
Reitoria 

 X X X X  Ao longo do período letivo 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
adequado de TICs. Pode, inclusive, assistir a 
algumas aulas durante o curso. 
Visitar as salas de aula para detectar 
problemas existentes e procurar solucioná-
los. 
Acompanhar a implementação e o uso de 
softwares no curso. 
Propor e coordenar atividades de formação 
contínua e de qualificação dos professores, 
visando o aprimoramento profissional em 
novas metodologias, acessibilidade 
pedagógica, estratégias e técnicas 
pedagógicas, a oportunidade de troca de 
experiências e a cooperação entre os 
docentes. 

Indicar a necessidade de 
aquisição de livros, 
assinatura de periódicos e 
compra de materiais 
especiais, de acordo com os 
conteúdos ministrados e as 
particularidades do curso, 
a partir programa ou plano 

Cobrar relatórios de acesso do acervo da 
biblioteca por alunos e docentes, a fim de 
incentivar sua utilização. 

Bibliotecária X X X X X X Mensal 

Supervisionar a elaboração do Relatório de 
Adequação da Bibliografia. 

Biblioteca 
NDE 

X     X 
Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede o 
período letivo 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
de ensino aprovado para 
cada. 

Orientar a inscrição de 
estudantes habilitados ao 
ENADE, no ano de 
avaliação do curso. 

Indicar estudantes ingressantes e 
concluintes habilitados ao ENADE 
(vinculado ao curso, independente da sua 
situação de matrícula – com matrícula 
trancada ou afastado). 
Identificar todos os estudantes em situação 
irregular junto ao ENADE. Adotar os 
procedimentos necessários para a 
regularização. 
Acompanhar com a Reitoria e monitorar o 
desempenho dos alunos no ENADE. 
Observar o que se programa para melhorar o 
desempenho discente. 

Secretaria 
Reitoria 

CPA 
      

De acordo com o ciclo 
avaliativo do SINAES, do 

calendário INEP/MEC 

Promover ações de 
autoavaliação do curso, 
com o apoio do NDE, em 
conformidade com o 
determinado pela CPA. 

Colaborar na divulgação e aplicação dos 
instrumentos de avaliação. 
Analisar os resultados da avaliação docente, 
comunicar ao interessado o resultado 
individualizado, e propor ações de melhorias 
para serem incorporadas ao relatório de 
autoavaliação. 

NAPI e Núcleo de 
Acessibilidade 

NDE 
CPA 

Reitoria 

   X X  
De acordo com o 

calendário da CPA 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
Implantar medidas corretivas que se fazem 
necessárias, acompanhando o resultado das 
ações de melhorias. 

Estimular a participação 
dos alunos, docentes e 
colaboradores do curso no 
processo de autoavaliação 
institucional. 

Corresponsabilizar-se pela permanente 
sensibilização, estimulando a participação 
dos alunos, docentes e colaboradores do 
curso no processo de autoavaliação 
institucional. 
Apoiar a divulgação dos resultados. 
Contribuir para a apropriação dos 
resultados pelos diferentes segmentos da 
comunidade acadêmica. 

CPA 
Corpo Docente 
Corpo Técnico-
Administrativo 

X X X X X X Permanente 

Auxiliar na incorporação 
dos resultados da 
avaliação externa (ENADE, 
avaliações in loco do INEP 
etc.) no relatório de 
autoavaliação do curso. 

Atuar na incorporação dos resultados das 
avaliações externas no relatório de 
autoavaliação do curso e institucional. 
Participar das análises dos resultados 
obtidos, da definição das ações de melhorias 
e de suas implementações. 

CPA 
Corpo Docente 
Corpo Técnico 
Administrativo 

X X X X X X 
De acordo com o 

calendário da CPA 

Realizar orientação 
acadêmica dos estudantes. Atender alunos a respeito da vida acadêmica.  Corpo Docente  X X X X  Ao longo do período letivo 

Supervisionar instalações 
físicas, laboratórios e 

Definir adequadas condições de 
infraestrutura das salas de aula. 

Corpo Docente 
Reitoria 

X     X 
Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede o 
período letivo 
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FUNÇÕES AÇÕES 
ÓRGÃO DE APOIO 

E/OU 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAMA SEMESTRAL OU 
PERIODICIDADE 

MÊS 
PERIODICIDADE 

1 2 3 4 5 6 
equipamentos utilizados 
no curso. 

Sugerir equipamentos e 
materiais/softwares para as aulas práticas. 

NDE 
Corpo Docente 

X     X 
Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede o 
período letivo 

Providenciar as demandas necessárias para 
a manutenção de condições de bom 
funcionamento da sala dos professores. 

Reitoria 
Departamento de 

Tecnologia da 
Informação 

 X X X X  Ao longo do período letivo 

Acompanhar a utilização do laboratório 
específico nas atividades práticas do curso. 

Reitoria 
Departamento de 

Tecnologia da 
Informação 

 X X X X  Ao longo do período letivo 

Cobrar relatórios de manutenção. 
Departamento de 

Tecnologia da 
Informação 

      Semanal 

 

REGISTRA-SE QUE TODAS AS ATIVIDADES PREVISTAS NESTE PLANO DE AÇÃO DESTINAM-SE AO PLANEJAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO CURSO E DO CORPO DOCENTE, VISANDO A FACILITAR A INTEGRAÇÃO E A MELHORIA CONTÍNUA DA 

QUALIDADE DO CURSO. 
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8. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 

O acompanhamento será por meio de RELATÓRIO PARCIAL (no meio do semestre 
letivo) e RELATÓRIO FINAL (no final do semestre letivo). 

Cada RELATÓRIO deverá apresentar, por ação: 

1º) Situação da Ação, sendo opções: 

• Prevista: significa que a ação não iniciou, mas ainda pode ser executada no 
prazo; 

• Iniciada: significa que a ação está dentro do prazo, mas ainda não foi executada; 

• Concluída: significa que a ação foi executada e concluída dentro do prazo; 

• Cancelada: significa que a ação não será mais executada (seria excluída dos 
planos); 

• Atrasada: significa que a ação será executada, mas o prazo não será cumprido. 

2º) Justificativas/Observações 

Deve ser incluída justificativa para atrasos e cancelamentos e observações que 
forem necessárias. Sugere-se realizar uma explicação breve e informativa. 

Por meio da análise deste Plano de Ação e dos relatórios produzidos, será possível 
verificar se os objetivos foram alcançados, a necessidade da definição de ações 
corretivas ou providências para que os desvios significativos sejam minimizados 
ou eliminados. 

O RELATÓRIO FINAL subsidiará a confecção do RELATÓRIO DE GESTÃO DA 
COORDENAÇÃO DE CURSO, com os INDICADORES DE ATUAÇÃO DA 
COORDENAÇÃO DE CURSO. 

9. DOCUMENTOS E INDICADORES DE ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO (A 
SEREM DIVULGADOS) 

• Relatório de Gestão da Coordenação de Curso 

• Projeto Pedagógico do Curso 

• Matriz Curricular 

• Plano de Ensino ou Programas das Unidades Curriculares (semestral) 

• Pautas/Diários de Controle Acadêmico (Frequência, Notas – pode ser utilizado 
sistema) 
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• Calendário Acadêmico 

• Relatório de Estudos do Perfil do Corpo Docente (NDE) 

• Relatório da Bibliografia Básica e Complementar do Curso (NDE) 

• Atas das Reuniões dos Órgãos (NDE e Colegiado de Curso) 

• Titulação do Coordenador de Curso 

• Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

Indicadores: 

• Número de Alunos Regularmente Matriculados 

• Número de Alunos no Limite do Excesso de Faltas 

• Número de Unidades Curriculares com Alto Grau de Reprovação 

• Unidades Curriculares com Alto Grau de Reprovação 

• Número de Alunos com Desistências Recorrentes 

• Número de Convênios do Curso 

• Pontualidade Docente 

• Perfil Docente – Formação Acadêmica, Titulação e Regime de Trabalho (inclui 
IQCD) 

• Protocolos em Aberto (Solicitações dos Discentes) 

• Satisfação Discente por Unidade Curricular 

• Satisfação Discente com a Coordenação de Curso 

• Número de Assinaturas da Bibliografia Básica e Complementar 
Disponibilizados na Biblioteca 

• Média de Alunos por Unidade Curricular 

• Ocupação de Laboratórios por Aulas 

• Ocupação de Laboratórios por Discentes 

• Número de Atividades de Extensão e Iniciação Científica no Curso (inclui 
eventos) 
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• Número de Participantes em Atividades de: Responsabilidade Social, 
Empreendedorismo, Inovação, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Direitos 
Humanos, Combate ao Preconceito 

• Número de Participantes em Atividades Extracurriculares no Curso 

4. COLEGIADO DE CURSO 

4.1. Institucionalização 

O Colegiado de Curso está institucionalizado, seguindo as orientações do 
Estatuto e do Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

É o órgão de deliberação coletiva do curso, responsável pela coordenação 
didática de cada curso. 

4.2. Representatividade dos Segmentos 

O Colegiado de Curso, responsável pela coordenação didática de cada curso, 
é constituído: 

I – pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 
II – por todos os docentes que ministram disciplinas do currículo 
do curso;  
III – pelos tutores que atuam no curso, quando for o caso; 
IV – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por 
seus pares. 

O representante do corpo discente tem mandato de 01 (um) ano, vedada a 
sua recondução.  

4.3. Competências do Colegiado de Curso 

Compete ao Colegiado de Curso: 

I – aprovar e reformular o projeto pedagógico do curso, 
submetido ao Conselho Universitário;  
II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a 
indicação das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo 
com as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público; 
III – fixar diretrizes para a elaboração de planos e programas de 
ensino, no âmbito do curso;  
IV – promover a avaliação do curso, em parceria coma CPA; 
V – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, 
mediante requerimento dos interessados; 
VI – apreciar os recursos interpostos por alunos, no âmbito de 
sua competência, como primeira instância;  
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VII – colaborar com os demais órgãos do UNIVS no âmbito de sua 
atuação;  
VIII – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe 
forem delegadas pelos demais órgãos colegiados. 

4.4. Periodicidade das Reuniões  

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre, e, 
extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso, ou por 
convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros, devendo constar da 
convocação a pauta dos assuntos e serem tratados. 

4.5. Registro de Decisões 

As decisões do Colegiado de Curso são registradas em atas e encaminhadas 
de acordo com o fluxo estabelecido para as temáticas tratadas.  

4.6. Fluxo para Encaminhamento das Decisões 

O fluxo decisório nas reuniões do Colegiado de Curso tem como base as 
seguintes orientações: 

a) A pauta da reunião deve ser informada em até 48 horas antes da mesma pelo 
presidente do Colegiado de Curso, sendo que as sugestões de temas a serem 
discutidos podem ser feitas pelo presidente ou qualquer outro membro do órgão; 

b) Exposto os temas da pauta, cada item deve ser descrito especificamente, 
refletido, arguido pelos membros presentes e decidido ou demandar ação 
complementar; 

c) A elaboração de documentos, realização de estudos, preparação de materiais, 
acompanhamento das ações decorrentes as decisões e/ou execução de tarefas tem 
a designação de um responsável pela atividade e estabelecido um prazo de 
entrega; 

d) Na reunião posterior, os assuntos pendentes ou que precisavam de 
complementação são retomados na discussão para finalização; 

e) O Colegiado de Curso analisa os resultados das decisões tomadas e avalia 
necessidades de mudança, caso necessário.  

Para o encaminhamento das decisões são estabelecidos fluxos específicos a 
partir das competências do Colegiado de Curso. 
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4.7. Sistema de Suporte ao Registro, Acompanhamento e Execução de 
Processos 

O sistema utilizado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
permite o registro, acompanhamento e execução de processos e decisões do 
Colegiado de Curso.  

O objetivo é que todas as demandas que ensejam decisão por parte do 
Colegiado de Curso sejam registradas no sistema. 

No sistema é possível acompanhar a tramitação dos processos e 
posteriormente verificar a decisão, por meio da digitalização das atas de reunião. 

4.8. Avaliação Periódica sobre seu Desempenho para Implementação ou 
Ajuste de Práticas de Gestão 

A avaliação sobre o desempenho do Colegiado de Curso é realizada 
semestralmente, por seus integrantes, com o objetivo de implementar ou ajustar 
práticas de gestão. 

São objeto de avaliação, em relação ao desempenho do Colegiado de Curso, os 
seguintes aspectos:  

a) cumprimento do calendário de reuniões ordinárias;  

b) frequência dos membros do órgão; 

c) dinâmica funcionamento das reuniões; 

d) média de prazo para decidir;  

e) cumprimento das atribuições regimentais. 

Cabe ao Coordenador de Curso produzir relatório semestral sobre o 
desempenho do Colegiado de Curso, considerando os aspectos acima apontados.  

Em reunião, o relatório é apresentado ao Colegiado de Curso para discussão e 
providências. A partir dos resultados obtidos, são adotados ajustes nas práticas de 
gestão, considerando os pontos críticos verificados na avaliação sobre o 
desempenho do Colegiado de Curso. 

Os dados finais são encaminhados para a Reitoria para validação e, se 
necessária, providências de ajustes demandas.  

4.9. Regulamento do Colegiado de Curso 

A seguir é apresentando o Regulamento dos Colegiados de Curso. 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 
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Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 
Colegiado de Curso dos cursos de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO. 

Capítulo II – Do Colegiado de Curso 

Art. 2º. O Colegiado de Curso é o órgão de deliberação coletiva, responsável pela 
coordenação didática de cada curso.  

Capítulo III – Da Constituição do Colegiado de Curso 

Art. 3º. Cada curso de graduação terá um Colegiado de Curso, responsável pela sua 
coordenação didática, constituído: 

I - pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

II - por todos os docentes que ministram disciplinas do currículo do curso;  

III - pelos tutores que atuam no curso, quando for o caso; 

IV - por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

Parágrafo Único. O representante do corpo discente tem mandato de 01 (um) ano, 
vedada a sua recondução. 

Capítulo IV – Das Competências do Colegiado de Curso 

Art. 4º. Nos termos do Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, compete ao Colegiado de Curso: 

I – aprovar e reformular o projeto pedagógico do curso, submetido ao Conselho 
Universitário;  

II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas 
e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do 
Poder Público; 

III – fixar diretrizes para a elaboração de planos e programas de ensino, no âmbito 
do curso;  

IV – promover a avaliação do curso, em parceria coma CPA; 

V – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 
requerimento dos interessados; 

VI – apreciar os recursos interpostos por alunos, no âmbito de sua competência, 
como primeira instância;  
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VII – colaborar com os demais órgãos do UNIVS no âmbito de sua atuação;  

VIII – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 
pelos demais órgãos colegiados. 

Art. 5º. O Colegiado de Curso define o Núcleo Docente Estruturante de cada curso 
de graduação, nomeado pelo Reitor, de acordo com as exigências estabelecidas 
pelo Ministério da Educação. 

Art. 6º. Compete ao presidente do Colegiado de Curso: 

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, com direito a voto, 
inclusive o de qualidade; 

II – representar o Colegiado de Curso junto aos órgãos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO; 

III – encaminhar as deliberações do Colegiado de Curso para aprovação do 
Conselho Universitário. 

Capítulo V – Das Reuniões do Colegiado de Curso 

Art. 7º. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente 01 (uma) vez por semestre 
e extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente ou a requerimento 
de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem, devendo constar da convocação 
a pauta dos assuntos e serem tratados. 

Parágrafo Único. As reuniões são convocadas com antecedência mínima de 48 
horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos. 

Art. 8º. As reuniões do Colegiado de Curso realizam-se com a presença da maioria 
absoluta dos seus membros. 

Art. 9º. Da reunião é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião 
ou no início da reunião subsequente. 

Art. 10. É obrigatória e preferencial a qualquer outra atividade no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO o comparecimento dos membros dos órgãos 
deliberativos às reuniões de que façam parte. 

Capítulo VI – Das Decisões do Colegiado de Curso  

Art. 11. Nas votações são observadas as seguintes regras: 

I – as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

II – as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do 
plenário; 
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III – as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto 
secreto; 

IV – o presidente do órgão participa da votação e no caso de empate, terá o voto 
de qualidade; 

V – nenhum membro do órgão pode participar de votação em que se aprecie 
matéria de seu interesse particular; 

VI – cada membro do respectivo órgão terá direito a apenas 01 (um) voto. 

Art. 12. Os fluxos para o encaminhamento das decisões; o sistema de suporte ao 
registro, acompanhamento e execução de processos e decisões; e a metodologia 
de avaliação periódica sobre o desempenho do Colegiado do Curso, para 
implementação ou ajuste de práticas de gestão, encontra-se em ANEXO a este 
Regulamento. 

Capítulo VII – Das Disposições Finais 

Art. 13. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Conselho 
Universitário. 

Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Universitário.  

ANEXO 

FLUXOS PARA O ENCAMINHAMENTO DAS DECISÕES 

O fluxo decisório nas reuniões do Colegiado de Curso terá como base as seguintes 
orientações: 

a) A pauta da reunião deverá ser informada em até 48 horas antes da mesma pelo 
presidente do Colegiado de Curso, sendo que as sugestões de temas a serem 
discutidos podem ser feitas pelo presidente ou qualquer outro membro do órgão; 

b) Exposto os temas da pauta, cada item deve ser descrito especificamente, 
refletido, arguido pelos membros presentes e decidido ou demandar ação 
complementar; 

c) A elaboração de documentos, realização de estudos, preparação de materiais, 
acompanhamento das ações decorrentes as decisões e/ou execução de tarefas terá 
a designação de um responsável pela atividade e estabelecido um prazo de 
entrega; 

d) Na reunião posterior, os assuntos pendentes ou que precisavam de 
complementação serão retomados na discussão para finalização; 
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e) O Colegiado de Curso analisará os resultados das decisões tomadas e avaliará 
necessidades de mudança, caso necessário.  

Para o encaminhamento das decisões são estabelecidos fluxos específicos a partir 
das competências do Colegiado de Curso.  

SISTEMA DE SUPORTE AO REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE 
PROCESSOS E DECISÕES 

O sistema utilizado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
permite o registro, acompanhamento e execução de processos e decisões do 
Colegiado de Curso.  

O objetivo é que todas as demandas que ensejam decisão por parte do 
Colegiado de Curso sejam registradas no sistema. 

No sistema será possível acompanhar a tramitação dos processos e 
posteriormente verificar a decisão, por meio da digitalização das atas de reunião. 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA SOBRE O DESEMPENHO DO 
COLEGIADO DO CURSO, PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AJUSTE DE PRÁTICAS DE 
GESTÃO 

A avaliação sobre o desempenho do Colegiado de Curso será realizada 
semestralmente, por seus integrantes, com o objetivo de implementar ou ajustar 
práticas de gestão. 

Serão objeto de avaliação, em relação ao desempenho do Colegiado de Curso, os 
seguintes aspectos:  

a) cumprimento do calendário de reuniões ordinárias;  

b) frequência dos membros do órgão; 

c) dinâmica funcionamento das reuniões; 

d) média de prazo para decidir;  

e) cumprimento das atribuições regimentais. 

Caberá ao Coordenador de Curso produzir relatório semestral sobre o 
desempenho do Colegiado de Curso, considerando os aspectos acima apontados.  

Em reunião, o relatório será apresentado ao Colegiado de Curso para discussão e 
providências. A partir dos resultados obtidos, poderão ser adotados ajustes nas 
práticas de gestão, considerando os pontos críticos verificados na avaliação sobre 
o desempenho do Colegiado de Curso. 
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Os dados finais serão encaminhados para a Reitoria para validação e, se 
necessária, providências de ajustes demandas.  

CORPO DOCENTE DO CURSO 

1. TITULAÇÃO 

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito é integrado por 31 
professores, sendo 06 (seis) doutores, 14 mestres e 11 especialistas, conforme 
pode ser observado no quadro a seguir.  

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
TITULAÇÃO MÁXIMA QUANTIDADE PERCENTUAL 

Doutorado 06 19,36 
Mestrado 14 45,16 

Especialização 11 35,48 
TOTAL 31 100 

O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de 
pós-graduação stricto sensu é igual a 64,53%. 

A formação acadêmica dos professores revela a constituição de um corpo 
docente com capacidade para:  

• Analisar os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua 
relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente;  

• Fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da 
bibliografia proposta;  

• Proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa, relacionando-os aos objetivos 
dos componentes curriculares e ao perfil do egresso;  

• Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 
iniciação científica e da publicação.  

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal do corpo docente, 
seguida da área de graduação, da titulação máxima (nível) e do regime de trabalho. 
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DADOS DO CORPO DOCENTE 

PROFESSOR CPF 
ÁREA DE 

GRADUAÇÃO 
TITULAÇÃO MÁXIMA 

REGIME DE 
TRABALHO 

Antonia Gabrielly Araujo dos Santos 036.081.373-94 Direito Mestrado Integral 
Antonio Vinicius Lourenço da Silva 033.846.653-33 Direito Especialização Horista 

Ayllanne Amâncio Lucas 051.437.553-10 Direito Especialização Parcial  
Brian O Neal Rocha 601.152.903-89 Direito Mestrado  Parcial 

Daiana Ferreira de Alencar Diógenes 027.231.813-24 Direito Especialização Parcial 
Erika de Sá Marinho Albuquerque 901.833.634-34 Direito Doutorado Parcial  

Evelline Oliveira De Lucena 005.276.283-10 Direito / Letras Especialização Horista 
Francisco Dário de Andrade Bandeira 461.849.293-72 Filosofia Mestrado Horista 

Francisco Marlucio Paz Lima Junior 003.139.973-81 Direito Especialização  Parcial 
Francisco Taitalo Mota Melo 028.098.153-80 Direito Especialização Parcial 

Iamara Furtado Feitosa Lucena  021.949.733-89 Direito Mestrado Horista 
Italo Roberto Tavares do Nascimento 014.621.973-29 Direito Mestrado Integral 

Jesus de Souza Cartaxo 570.133.734-00 Direito Doutorado Parcial 
Jose Antonio De Albuquerque Filho 666.357.994-00 Direito Mestrado Parcial 
Jose Ewerton Bezerra Alves Duarte 079.800.224-75 Direito Especialização Parcial 
Joseph Ragner Anacleto Fernandes 

Dantas 
060.858.794-07 Direito Mestrado Horista 

Layana Dantas de Alencar 051.255.194-48 Direito Doutorado Horista 
Lucas Vialli Batista Miranda 092.841.774.30 Direito Especialização Horista 

Luis Andre Bezerra de Araujo 919.970.893-00 Letras Doutorado Horista 
Maria Beatriz Souza de Carvalho 111.732.744.21 Direito Especialização Integral 
Meury Gardênia Lima de Araújo 010.552.533-27 Psicologia Mestrado Parcial 

Miguel Ângelo Silva de Melo 429.929.743-15 Direito Doutorado Horista 
Norberdson Fernandes Silva 265.387.173-49 Direito / Contabeis Mestrado Integral 
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Otacio Pereira Gomes 025.937.683-39 Economista Mestrado Parcial 
Ricelho Fernandes de Andrade 046.016.034-63 Direito Mestrado Parcial 

Romeu Tavares Bandeira 054.354.833-36 Direito Mestrado Horista 
Susana Salum Rangel 969.930140-68 Direito Doutorado Integral 

Viviane Correia do Prado 933.958.093-15 Direito Especialização Parcial 
Wenderson Silva Marques de Oliveira 494.029.606-78 Direito Mestrado Integral 

Williã Taunay de Sousa 007.854.724-52 Direito Mestrado Parcial 
Yago Bruno Lima Vieira 051.748.843-40 Direito Especialização Horista 
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2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

A experiência profissional do corpo docente possibilita um congruente 
desempenho em sala de aula, uma vez que os docentes possuem capacidade para:  

• Apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de 
aplicação da teoria ministrada em diferentes componentes curriculares em relação 
ao fazer profissional;  

• Atualizar-se com relação à interação conteúdo e prática;  

• Promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto 
laboral;  

• Analisar as competências previstas no Projeto Pedagógico do Curso, 
considerando o conteúdo abordado e a profissão.  

No quadro a seguir é apresentado o tempo de experiência profissional do 
corpo docente do Curso de Graduação em Direito. 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

PROFESSOR 
TEMPO  

(EM ANOS) 
Antonia Gabrielly Araujo dos Santos 07 anos 
Antonio Vinicius Lourenço da Silva 03 anos 

Ayllanne Amâncio Lucas 03 anos 
Brian O Neal Rocha 10 anos 

Daiana Ferreira de Alencar Diógenes 03 anos 
Erika de Sá Marinho Albuquerque 15 anos 

Evelline Oliveira De Lucena 16 anos 
Francisco Dário de Andrade Bandeira 08 anos 

Francisco Marlucio Paz Lima Junior 10 anos 
Francisco Taitalo Mota Melo 06 anos 

Iamara Furtado Feitosa Lucena  10 anos 
Italo Roberto Tavares do Nascimento 12 anos 

Jesus de Souza Cartaxo 10 anos 
Jose Antonio De Albuquerque Filho 12 anos 
Jose Ewerton Bezerra Alves Duarte 08 anos 

Joseph Ragner Anacleto Fernandes Dantas 12 anos 
Layana Dantas de Alencar 05 anos 

Lucas Vialli Batista Miranda 09 anos 
Luis Andre Bezerra de Araujo 03 anos 

Maria Beatriz Souza de Carvalho 05 anos 
Meury Gardênia Lima de Araújo 07 anos 

Miguel Ângelo Silva de Melo 16 anos 
Norberdson Fernandes Silva 12 anos 
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Otacio Pereira Gomes 08 anos 
Ricelho Fernandes de Andrade 18 anos 

Romeu Tavares Bandeira 03 anos 
Susana Salum Rangel 07 anos 

Viviane Correia do Prado 12 anos 
Wenderson Silva Marques de Oliveira 15 anos 

Williã Taunay de Sousa 09 anos 
Yago Bruno Lima Vieira 06 anos 

3. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

A experiência no exercício da docência superior do corpo docente possibilita 
um congruente desempenho em sala de aula, uma vez que os docentes possuem 
capacidade para:  

• Promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos;  

• Expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;  

• Apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 
curriculares;  

• Elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos 
com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 
resultados para redefinição de sua prática docente no período;  

• Exercer liderança e ter sua produção reconhecida.  

No quadro a seguir é apresentado o tempo de experiência no exercício da 
docência superior do corpo docente do Curso de Graduação em Direito. 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA  
NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 

PROFESSOR 
TEMPO  

(EM ANOS) 
Antonia Gabrielly Araujo dos Santos 08 anos 
Antonio Vinicius Lourenço da Silva 06 anos 

Ayllanne Amâncio Lucas 03 anos 
Brian O Neal Rocha 05 anos 

Daiana Ferreira de Alencar Diógenes 09 anos 
Erika de Sá Marinho Albuquerque 16 anos 

Evelline Oliveira De Lucena 02 anos 
Francisco Dário de Andrade Bandeira 01 ano 

Francisco Marlucio Paz Lima Junior 07 anos 
Francisco Taitalo Mota Melo 04 anos 

Iamara Furtado Feitosa Lucena  08 anos 
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Italo Roberto Tavares do Nascimento 10 anos 
Jesus de Souza Cartaxo 05 anos 

Jose Antonio De Albuquerque Filho 07 anos 
Jose Ewerton Bezerra Alves Duarte 03 anos 

Joseph Ragner Anacleto Fernandes Dantas 07 anos 
Layana Dantas de Alencar 03 anos 

Lucas Vialli Batista Miranda 01 ano 
Luis Andre Bezerra de Araujo 09 anos 

Maria Beatriz Souza de Carvalho 01 ano 
Meury Gardênia Lima de Araújo 05 anos 

Miguel Ângelo Silva de Melo 16 anos 
Norberdson Fernandes Silva 17 anos 

Otacio Pereira Gomes 08 anos 
Ricelho Fernandes de Andrade 24 anos 

Romeu Tavares Bandeira 03 anos 
Susana Salum Rangel 14 anos 

Viviane Correia do Prado 10 anos 
Wenderson Silva Marques de Oliveira 16 anos 

Williã Taunay de Sousa 07 anos 
Yago Bruno Lima Vieira 04 anos 

4. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A experiência no exercício da docência na educação a distância do corpo 
docente possibilita um congruente desempenho em sala de aula, uma vez que os 
docentes possuem capacidade para:  

• Identificar as dificuldades dos alunos;  

• Expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;  

• Apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 
curriculares;  

• Elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos 
com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 
resultados para redefinição de sua prática docente no período;  

• Exercer liderança e ter sua produção reconhecida.  

No quadro a seguir é apresentado o tempo de experiência no exercício da 
docência na educação a distância do corpo docente do Curso de Graduação em 
Direito. 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA  
NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
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PROFESSOR 
TEMPO  

(EM ANOS) 
Luis André Bezerra de Araújo 02 anos 
Miguel Ângelo Silva de Melo 02 anos 

Otacio Pereira Gomes 02 anos 
Susana Salum Rangel 03 anos 

5. REGIME DE TRABALHO 

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito é integrado por 31 
professores, sendo 06 (seis) em regime de tempo integral, 14 em regime de tempo 
parcial e 11 horistas, conforme pode ser observado no quadro a seguir.  

REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 
REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Integral 06 19,36 
Parcial 14 45,16 
Horista 11 35,48 
TOTAL 31 100 

O percentual do corpo docente com regime de trabalho de tempo parcial ou 
integral é de 64,52%. 

O regime de trabalho dos docentes permite o atendimento integral da 
demanda, considerando a dedicação à docência; o atendimento aos discentes; a 
participação no órgão colegiado do curso; o planejamento didático e a preparação 
e correção das avaliações de aprendizagem.  

Há documentação sobre as atividades dos professores em registros 
individuais de atividade docente. O registro das atividades desenvolvidas pelos 
docentes é utilizado no planejamento e gestão para melhoria contínua.  

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito possui carga horária 
semanal no ensino de graduação e em atividades complementares compatível a 
este nível de ensino. 

6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito possui, nos últimos 03 
(três) anos, produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferece as condições 
necessárias ao desenvolvimento da iniciação científica e à inovação tecnológica, 
inclusive com participação de alunos. As atividades serão desenvolvidas 
promovendo ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas às 
atividades de ensino e extensão. 
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CORPO TUTORIAL DO CURSO 

1. ATIVIDADES DE TUTORIA 

As atividades de tutoria são definidas como aquelas desenvolvidas no âmbito 
da educação a distância e que envolvem a mediação e o acompanhamento 
pedagógico dos alunos inscritos nos cursos oferecidos na modalidade educação a 
distância; a orientação para o estudo; a resolução de dúvidas; e o estímulo à 
aprendizagem. 

A qualidade das disciplinas a distância depende em grande parte da 
qualidade da tutoria. Assim, a seleção, a capacitação, o acompanhamento e a 
avaliação dos tutores são consideradas atividades estratégicas. Na prática, essa 
qualidade deve traduzir-se no domínio das disciplinas ministradas, na capacidade 
de organizar e orientar didaticamente o processo de ensino-aprendizagem a 
distância e na utilização das ferramentas tecnológicas que lhe servem de 
instrumento. 

O corpo discente tem acesso ao tutor, que acompanha diretamente seu 
percurso ao longo da disciplina a distância. Cada tutor é responsável por um grupo 
de alunos, assim é possível garantir o atendimento a todos. 

O corpo de tutores do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO é 
constituído por todos os profissionais de nível superior, vinculados à IES, que 
atuam na área de conhecimento de sua formação, dando suporte às atividades dos 
docentes e realizando mediação pedagógica junto aos alunos dos cursos a distância 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Os tutores desempenham primordialmente o papel de facilitador, mediador 
ou mentor do processo de aprendizagem dos alunos. Grande parte do trabalho do 
tutor consiste em orientar a realização de tarefas, responder mensagens, e etc. 
Mais especificamente, o tutor desempenhará as seguintes funções: 

• Funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão, focalizando ou propondo 
questões; moderar reuniões online; responder às dúvidas dos alunos; comentar, 
questionar, criticar, aprofundar ideias, relacionando-as ao conteúdo 
disponibilizado na disciplina; articular teoria e prática, através da aplicação de 
estudos de caso; compartilhar experiências; sugerir possibilidades de 
aprofundamento dos conteúdos e indicar/fornecer materiais complementares; 
utilizar estratégias de facilitação e fixação da aprendizagem, propondo, 
eventualmente, exercícios adicionais; acompanhar a participação dos alunos; 

• Funções sociais: enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à 
aprendizagem; contribuir para a criação de um ambiente favorável, valorizando e 
encorajando a participação; promover a interação e colaboração entre os alunos; 
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• Funções administrativas: estabelecer e/ou focar os objetivos das discussões; 
distribuir papéis e responsabilidades nas atividades, orientando os grupos; 
agendar as atividades; esclarecer procedimentos e regras de trabalho, tirando 
dúvidas sobre a disciplina; acompanhar evasão e participação da turma; 

• Funções técnicas: orientar alunos na forma de submeter trabalhos, acessar 
conteúdos e enviar mensagens; encaminhar questões de problemas técnicos sobre 
uso da plataforma e ferramentas de aprendizagem para o suporte técnico. 

Para as disciplinas a distância, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO estabeleceu um sistema de tutoria que prevê a atuação dos tutores em 
tutoria a distância e em tutoria presencial.  

A tutoria a distância atua a partir do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, mediando o processo pedagógico junto a alunos que estão distantes. A 
atribuição dos tutores a distância é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de 
discussão pela Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre 
outros. O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços 
de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 
sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições 
participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os 
docentes. 

A tutoria presencial atende os alunos na sede do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO em horários pré-estabelecidos. O tutor presencial deve 
conhecer o Projeto Pedagógico de Curso, o material didático e o conteúdo 
específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os alunos no 
desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito 
da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como 
ao uso das tecnologias disponíveis. Ele participa de momentos presenciais 
obrigatórios, tais como avaliações, estágios obrigatórios, defesa de trabalhos de 
conclusão de curso e atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando se 
aplicarem.  

Cabe ressaltar que as funções atribuídas aos tutores a distância e aos tutores 
presenciais são intercambiáveis em um modelo de educação a distância que 
privilegie forte mobilidade espacial de seu corpo de tutores. Nesse sentido, nos 
cursos a distância do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, os tutores a 
distância podem ser os mesmos tutores presenciais.  

Em qualquer situação, ressalta-se que o domínio do conteúdo é 
imprescindível, tanto para o tutor presencial quanto para o tutor a distância e 
permanece como condição essencial para o exercício das funções. Esta condição 
fundamental deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão crítica e global, 
capacidade para estimular a busca de conhecimento e habilidade com as novas 
tecnologias de comunicação e informação.  
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As atividades de tutoria atendem às demandas didático-pedagógicas da 
estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica junto aos discentes, 
inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos 
materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, e 
são avaliadas periodicamente por estudantes e equipe pedagógica do curso, 
embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de 
atividades futuras.  

Para cada disciplina a distância do curso é atribuído um tutor, responsável 
pela mediação pedagógica e acompanhamento dos discentes no processo 
formativo.  

Ao selecionar os tutores, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
estabeleceu como requisito de seleção uma formação acadêmica aderente ao curso, 
garantindo assim o domínio do conteúdo da disciplina. Além disso, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estabeleceu como requisito de seleção a 
experiência em educação a distância e em tutoria de forma que os tutores possam 
manusear os recursos e os materiais didáticos envolvidos na execução do curso. 
Destaque-se que o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO dispõe de plano 
de capacitação para tutores voltado ao treinamento de questões específicas ligadas 
ao seu modelo de educação a distância.  

Todo o sistema de tutoria é avaliado pelos alunos e pela equipe pedagógica 
do curso, garantindo assim ações corretivas e de aperfeiçoamento para o 
planejamento de atividades futuras.  

A avaliação é baseada em questionários aplicados aos alunos, que devem 
ponderar sobre a experiência proporcionada pelos tutores no exercício de suas 
funções. Com base nesses dados, coletados pela CPA, a equipe pedagógica do curso 
promove uma análise do desempenho do sistema e dos tutores individualmente, 
promovendo ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de 
atividades futuras.  

Ao longo das atividades de tutoria, os tutores são acompanhados pelo 
Coordenador de Curso, bem como pelos professores das disciplinas. É de 
responsabilidade do Coordenador de Curso e do professor realizar avaliação mensal 
do desempenho do tutor atendo aos seguintes aspectos: frequência, interesse, 
domínio do conteúdo, apoio ao professor da disciplina no desenvolvimento das 
atividades docentes, acompanhamento dos alunos, acesso ao ambiente e qualidade 
das interações, linguagem estabelecida entre os alunos, nível de aceitação dos 
alunos, execução do plano de tutoria entre outros. 

Ao final de cada semestre o Coordenador de Curso faz uma avaliação geral de 
desempenho avaliando a permanência ou afastamento do tutor junto ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  
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Ao longo de todo ano o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO incentiva 
a participação dos tutores nos cursos de formação, bem como a participação em 
eventos que a mesma oferece com o objetivo de promover a qualificação dos tutores. 

2. CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS 
ATIVIDADES DE TUTORIA 

Ao selecionar os tutores, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
estabeleceu como requisito de seleção uma formação acadêmica aderente ao curso, 
garantindo assim o domínio do conteúdo da disciplina. Além disso, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estabeleceu como requisito de seleção a 
experiência em educação a distância e em tutoria de forma que os tutores possam 
manusear os recursos e os materiais didáticos envolvidos na execução do curso. 
Destaque-se que o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO dispõe de plano 
de capacitação para tutores voltado ao treinamento de questões específicas ligadas 
ao seu modelo de educação a distância.  

Além desses requisitos de seleção, que se materializam em conhecimentos 
necessários às atividades de tutoria, são habilidades e atitudes esperadas dos 
tutores a serem contratados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO:  

• Executar as atividades de forma organizada, com o intuito de aperfeiçoar os 
procedimentos e conseguir melhores resultados; 

• Oferecer soluções e ideias novas por iniciativa própria, antecipando-se a 
possíveis problemas que poderão surgir, disposição para iniciar e manter ações 
que irão alterar o ambiente; 

• Saber tratar as pessoas de acordo com suas reações emocionais e perceber as 
necessidades alheias, tentando identificar- se com a mesma, sentir o que ela sente; 

• Saber manter o bom humor, não sofrendo alterações bruscas devido ao 
surgimento de situações adversas; 

• Adaptar-se ao surgir novas atividades para adoção de práticas criativas e 
modernas, sugerindo novas maneiras para realização das tarefas, para resolver 
problemas de maneira inovadora, para maximizar o uso dos recursos disponíveis; 

• Estar sempre presente, disponibilizando o seu potencial em prol do alcance dos 
objetivos e metas do curso, colaborando, dando suporte, com total dedicação; 

• Ter capacidade para trocar informações, conhecimentos, com o intuito de 
agilizar o cumprimento de metas e o alcance de objetivos compartilhados. 

Assim, os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria são 
adequados para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas 
comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso. 
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A IES instituiu um programa de avaliação periódica dos tutores para 
identificar necessidade de capacitação dos tutores e apoio institucional para adoção 
de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discente. 

Ao longo das atividades de tutoria, os tutores são acompanhados pelo 
Coordenador de Curso, bem como pelos professores das disciplinas. É de 
responsabilidade do Coordenador de Curso e do professor realizar avaliação mensal 
do desempenho do tutor atendo aos seguintes aspectos: frequência, interesse, 
domínio do conteúdo, apoio ao professor da disciplina no desenvolvimento das 
atividades docentes, acompanhamento dos alunos, acesso ao ambiente e qualidade 
das interações, linguagem estabelecida entre os alunos, nível de aceitação dos 
alunos, execução do plano de tutoria entre outros. 

Ao final de cada semestre o Coordenador de Curso faz uma avaliação geral de 
desempenho avaliando a permanência ou afastamento do tutor junto ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Ao longo de todo ano o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO incentiva 
a participação dos tutores nos cursos de formação, bem como a participação em 
eventos que a mesma oferece com o objetivo de promover a qualificação dos tutores. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO oferece apoio institucional 
para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos 
discentes.  

3. FORMAÇÃO E TITULAÇÃO DOS TUTORES 

Os tutores do curso são graduados na área do componente curricular pelas 
quais são responsáveis, e todos possuem titulação obtida em pós-graduação stricto 
sensu. 

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos tutores, seguido do 
CPF, da área de graduação, da titulação máxima (nível) e componente curricular sob 
sua responsabilidade. 
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DADOS DO CORPO TUTORIAL 

PROFESSOR CPF 
ÁREA DE 

GRADUAÇÃO 
TITULAÇÃO MÁXIMA 

COMPONENTE 
CURRICULAR SOB 

RESPONSABILIDADE 

Luis André Bezerra de Araújo 919.970.893-00 Licen. Letras Doutorado 
Linguagem, Expressão 
Textual e Verbal (EaD) 

Miguel Ângelo Silva de Melo 429.929.743-15 Direito Doutorado Trabalho de Curso I (EaD) 

Otacio Pereira Gomes 025.937.683-39 
Ciências 

Econômicas 
Mestrado Economia Política (EaD) 

Susana Salum Rangel 969.930140-68  Direito Doutorado 
Metodologia Aplicada à 

Pesquisa em Direito (EaD) 
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4. EXPERIÊNCIA DOS TUTORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A experiência no corpo tutorial em educação a distância possibilita um 
congruente desempenho, uma vez que os tutores possuem capacidade para:  

• Identificar as dificuldades dos alunos;  

• Expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;  

• Apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 
curriculares,  

• Elaborar atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a 
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades;  

• Adotar práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no contexto da 
modalidade a distância.  

No quadro a seguir é apresentado o tempo de experiência em educação a 
distância dos tutores do Curso de Graduação em Direito. 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

PROFESSOR 
TEMPO  

(EM ANOS) 
Luis André Bezerra de Araújo 02 anos 
Miguel Ângelo Silva de Melo 02 anos 

Otacio Pereira Gomes 02 anos 
Susana Salum Rangel 03 anos 

5. EXPERIÊNCIA DOS TUTORES NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

A experiência no exercício da tutoria na educação a distância do corpo 
tutorial possibilita um congruente desempenho em sala de aula, uma vez que os 
tutores possuem capacidade para:  

• Fornecer suporte às atividades dos docentes;  

• Realizar mediação pedagógica junto aos discentes;  

• Demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes, 
incrementando processos de ensino aprendizagem;  

• Orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que 
auxiliam sua formação.  

No quadro a seguir é apresentado o tempo de experiência no exercício da 
tutoria na educação a distância dos tutores do Curso de Graduação em Direito. 



 
 

 

241 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA TUTORIA 
NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

PROFESSOR 
TEMPO  

(EM ANOS) 
Luis André Bezerra de Araújo 02 anos 
Miguel Ângelo Silva de Melo 02 anos 

Otacio Pereira Gomes 02 anos 
Susana Salum Rangel 03 anos 
Thamirys Silva Alves 03 anos 

6. INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENADORES DE CURSO  

Há interação que garante condições de mediação e articulação entre tutores, 
docentes e Coordenador de Curso. Há planejamento devidamente documentado de 
interação para encaminhamento de questões do curso, e são realizadas avaliações 
periódicas para a identificação de problemas ou incremento na interação entre os 
interlocutores. 

A seguir é apresentado o Plano de Interação entre Tutores, Docentes e 
Coordenadores de Curso. 

PLANO DE INTERAÇÃO ENTRE TUTORES (PRESENCIAL E A DISTÂNCIA), 
DOCENTES E COORDENADORES DE CURSO  

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Decreto nº 9.057/2017, a educação a distância (EaD) é uma modalidade 
educacional na qual a mediação didático–pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, as chamadas TIC, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, 
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e na qual são 
desenvolvidas atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que 
estejam em lugares e tempos diversos.  

No contexto da EaD a comunicação se apresenta como elemento chave no 
planejamento, na execução e avaliação de todo processo ensino-aprendizagem. O 
planejamento dos atos comunicativos tenciona garantir a comunicação intra-
pessoal, interpessoal e grupal, de caráter pedagógico, técnico e administrativo, que 
garantem a interação entre os atores da educação a distância e o seu funcionamento.  

2. COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO EM EaD 

Com a ascensão do ensino a distância, a dimensão comunicacional da educação vem 
se destacando como ação integradora e transformadora. 
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O desenvolvimento tecnológico da comunicação vem sendo largamente utilizado em 
EaD, seja por meio da utilização da mídia impressa ou por meio dos ambientes 
virtuais de aprendizagem.  

Neste sentido, tem-se evoluído continuamente o acesso a materiais de cursos online 
e a comunicação, tanto síncrona (em tempo-real), como assíncrona (em momentos 
diferentes), que pode ser estabelecida quer na perspectiva one-to-one (de um 
indivíduo para outro), one-to-many (de um para muitos) ou many-to-many (entre 
muitos indivíduos). 

O planejamento, implementação e avaliação de processos, sejam relacionados ao 
espaço comunicativo ou da ação educativa, que fortaleçam as inter-relações 
pessoais, em grupo e em relações sociais mais amplas, envolvendo a arte, a 
expressão, a construção coletiva de significados e a intervenção na sociedade é 
fundamental para o sucesso da EaD. 

No ensino presencial o contato físico muitas vezes por si só minimiza ou resolve 
problemas de comunicação, porém na EaD qualquer falha pode ser determinante 
para acontecimentos de grande severidade. Por exemplo, em uma estrutura em que 
se façam presentes papéis como tutor presencial e tutor a distância, uma falha de 
comunicação entre eles pode ser determinante para que um aluno não resolva certo 
problema local, se sinta desmotivado e abandone o curso. 

3. OS PROFISSIONAIS (ATORES) DA EaD NAS IES E SUAS RESPONSABILIDADES 

Para a condução oferecimento de cursos de graduação com a utilização da 
modalidade EaD, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO prevê a atuação 
de atores responsáveis por estabelecer e gerir todo o processo de ensino-
aprendizagem. Nos itens a seguir estes atores estão identificados, juntamente com 
suas respectivas esferas de atuação.  

3.1. Coordenador de Polo – É responsável por gerenciar toda a infraestrutura física 
e humana para o funcionamento eficiente do Polo. Colabora na seleção dos tutores 
presenciais, na divulgação dos cursos e no acompanhamento de todo o processo 
seletivo para admissão de novos alunos. 

3.2. Coordenador de Curso – É responsável por gerenciar a implantação e execução 
do curso, de acordo com o seu Projeto Político Pedagógico. São atribuições do 
Coordenador de Curso: 

3.3. Professor Conteudista – É responsável pela produção do material didático de 
acordo com o cronograma apresentado pelo Designer Gráfico, atendendo aos 
requisitos sobre direito autoral. O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
procura selecionar para atuar como professor conteudista os docentes de seu 
quadro, buscando fazer uso da expertise destes na preparação do conteúdo e 
ministração da disciplina. 
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3.4. Professor da Disciplina – É responsável pelo desenvolvimento da disciplina no 
âmbito do AVA, esclarecer dúvidas, acompanhar e orientar os tutores a distância no 
exercício de suas atividades.  

3.5. Tutor Presencial – Sua principal responsabilidade consiste em acompanhar o 
desempenho dos alunos, buscando incentivá-los a executar todas as atividades 
propostas dentro dos prazos, de forma a minimizar as taxas de evasão possíveis para 
os cursos. Também é sua responsabilidade esclarecer dúvidas e orientar os alunos 
nos encontros presenciais obrigatórios no polo, podendo recorrer aos tutores a 
distância, prioritariamente, e/ou professores conteudistas do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO caso tenha dificuldade em solucionar a dúvida 
de algum aluno e/ou grupo de alunos. 

3.6. Tutor a Distância – Responsável por realizar as funções de mediação e avaliação 
no processo de aprendizagem do aluno, esclarecendo as suas dúvidas quanto aos 
conteúdos. Este deverá estimular, motivar e orientar os alunos a desenvolverem 
suas atividades acadêmicas e de autoaprendizagem. O tutor a distância se 
compromete através de termo de compromisso assinado, a esclarecer dúvidas dos 
alunos em até 24h, exceto nos sábados após às 13h, domingos e feriados. O tutor a 
distância deverá manter o professor da disciplina sempre informado sobre o nível 
de preparação e desenvolvimento dos alunos, além de poder recorrer a ele no caso 
de dificuldade em esclarecer as dúvidas enviadas. O tutor a distância pode ser 
também o professor da disciplina, se atendidos os requisitos estabelecidos para sua 
seleção. 

4. INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES 

O primeiro passo para se promover a comunicação e interação entre os atores da 
EaD do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO foi identificar e descrever tais 
atores. A partir dessa identificação, ficou evidente as diversas formas de atuação de 
cada um, o que permitiu também identificar os pontos nos quais as interações entre 
eles já acontecem e aqueles nos quais as interações devem ser promovidas.  

4.1. Interação Tutores X Docentes X Coordenador de Curso 

O Coordenador de Curso é o responsável pelo gerenciamento das tutorias e do 
acompanhamento das disciplinas quanto à adequação ao PPC (acompanhamento do 
professor conteudista).  

Sendo assim, cabe ao Coordenador de Curso juntamente com os professores da 
disciplina gerenciar o trabalho de tutoria realizado pelos tutores.  

A interação entre Coordenador de Curso, docentes e tutor ocorre em vários 
momentos e de formas diferentes, a saber: 

1ª Forma de interação – Por meio de reuniões para relato de problemas e soluções, 
assim como compartilhamento de experiências entre tutores e docentes.  
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2ª Forma de interação – Por meio de reuniões com utilização de um software de 
comunicação. Para esse fim o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO utilizará 
o skype para comunicação online e esporadicamente por limitações de horários 
entre os envolvidos.  

3ª Forma de interação – Por meio de e-mails.  

4ª Forma de interação – Por meio do AVA utilizado em uma sala chamada “Sala de 
Coordenação”. Nesta sala estão inseridos tanto o Coordenador de Curso, como 
professores da disciplina e tutores. Com base na atuação dos tutores na “Sala de 
Coordenação” através da criação de fóruns e o registro das discussões, o processo 
de gestão das várias disciplinas e principalmente o acompanhamento das 
dificuldades enfrentadas pelos tutores presenciais e a distância no polo, conseguem 
ser identificadas e sanadas a contento evitando maiores prejuízos para o aluno e 
garantindo a qualidade do acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 
Na “Sala de Coordenação” são disponibilizados além de fóruns outros recursos como 
arquivos para download, enquetes, questionários de avaliação, entre outros. A 
garantia da disponibilidade de material em um local único e a possibilidade de 
estabelecer troca de informações e compartilhar problemas e soluções é de grande 
valia como uma forma de garantir uma mesma metodologia em polos 
geograficamente distribuídos. Isto garante a identidade do curso independente do 
município em que se situa. 

4.2. Interação Professor da Disciplina X Tutor a Distância 

O professor da disciplina é o gestor do processo de aprendizagem na metodologia 
EaD. Sendo assim, é o responsável pela realização e pela qualidade da mediação do 
processo de aprendizagem entre tutor a distância e aluno. Nessa relação, cabe aos 
dois atores as seguintes tarefas: 

PROFESSOR DA DISCIPLINA TUTOR A DISTÂNCIA 
Definir atividades a serem realizadas Mediar o processo de ensino 
Definir e supervisionar avaliações Interagir com alunos 

Definir critérios de avaliações 
Corrigir avaliações 
Esclarecer dúvidas 

Em face das atribuições desses atores na metodologia EaD, é imprescindível que 
haja forte interação entre eles. Para que essa interação ocorra, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO implementou as formas de interação:  

1ª Forma de interação – Realização de reuniões periódicas entre professor da 
disciplina e tutores a distância de sua disciplina.  

2ª Forma de interação – Destinação de espaços físicos especialmente destinados ao 
encontro de professores da disciplina e tutores a distância. Esses espaços são 
denominados “Salas de Desenvolvimento” e poderão ser exclusivos ou 
compartilhados pelos professores da disciplina e seus tutores a distância. Caberá ao 
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Coordenador do Curso, juntamente com os professores da disciplina decidirem 
sobre o compartilhamento das “Salas de Desenvolvimento”. Nesses espaços 
ocorrerão, especialmente, as seguintes ações: montagem do conteúdo que será 
replicado em cada polo, pelo professor da disciplina; os tutores recebem 
informações sobre os documentos elaborados pelo professor da disciplina e se 
preparam para sua atuação; os tutores se relacionam, com o fim de trocar ideias para 
desenvolvimento de suas atividades de orientação e correção de questões, 
socializam problemas enfrentados durante a execução do processo EaD, 
compartilham experiências.  

3ª Forma de interação – Elaboração de relatórios semanais, por parte dos tutores a 
distância, onde esses atores registram informações que permitem o 
acompanhamento das atividades dos alunos de sua responsabilidade. 

4ª Forma de interação – Acompanhamento, por parte do professor da disciplina, do 
trabalho do tutor a distância por meio de relatórios de acesso destes ao AVA. Esse 
acompanhamento permitirá ao professor da disciplina verificar se o tutor a 
distância acessa o AVA diariamente, conforme determina a metodologia, verificar o 
tempo de respostas dos mesmos aos questionamentos dos alunos, avaliar a 
qualidade das respostas e o grau de acerto, assim como a forma de expressão e a 
utilização correta da língua portuguesa. Merece lembrar que o processo de gestão 
da disciplina pelo professor da disciplina garante o bom andamento e resultados 
positivos da disciplina no polo. A comunicação/ interação entre o(s) tutor(es) a 
distância de um polo tem potencial fomentar a reavaliação do planejamento 
educacional, de forma que torna possível a adequação do conteúdo ou a 
flexibilização de atividades propostas e/ou avaliação a uma turma específica.  

4.3. Interação Tutor Presencial X Tutor a Distância 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO mantém tutores presenciais no 
polo, atendendo todas as disciplinas do polo. Já os tutores a distância atuam no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e/ou em outros ambientes físicos a 
eles acessíveis. Para que haja a comunicação e interação desses dois atores o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO criou a “Sala de interseção”, espaço 
destinado a troca de informações. Trata-se de um “fórum” disponível apenas a esses 
tutores, no qual poderão: 

TUTOR A DISTÂNCIA TUTOR PRESENCIAL 

Informar data de atividades e avaliações. 
Informar ao tutor a distância sobre 
perfil dos alunos. 

Repassar comunicados do professor 
especialista. 

Apresentar relatório sobre 
deficiências de aprendizagem, 
dificuldades e ausências dos alunos. 

Sugerir a montagem de grupos de 
estudos de temas mais complexos. 

Informar sobre alunos que não estão 
comparecendo ao polo. 
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Assim como em ocorre nos processos de ensino-aprendizagem, quanto mais trocas 
de informações e melhor a qualidades destas, melhor será o processo de 
acompanhamento e orientação do aluno. Esse procedimento garante a qualidade do 
processo de tutoria a ser realizado pelo tutor presencial, já que ele terá visão global 
do aluno em todas as disciplinas. Esse conhecimento permitirá ao tutor presencial 
buscar alternativas para garantir a aprendizagem do aluno, adotar ações de 
motivação e incentivar a formação de grupos de estudos entre os alunos com 
deficiências.  

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE 
PROBLEMAS OU INCREMENTO NA INTERAÇÃO ENTRE OS INTERLOCUTORES 

A avaliação sobre os mecanismos de interação será realizada semestralmente, por 
seus integrantes, com o objetivo de identificar problemas ou incrementar a 
interação entre os interlocutores. 

Serão objeto de avaliação os seguintes aspectos:  

a) cumprimento do calendário de reuniões;  

b) frequência dos interlocutores; 

c) dinâmica/funcionamento das interações previstas; 

d) agilidade na solução de problemas. 

Caberá ao Coordenador de Curso produzir relatório semestral sobre os mecanismos 
de interação, considerando os aspectos acima apontados.  

Em reunião, o relatório será apresentado ao Colegiado de Curso para discussão e 
providências. A partir dos resultados obtidos, poderão ser adotados ajustes nas 
interações entre os interlocutores, considerando os pontos críticos verificados na 
avaliação. 

Os dados finais serão encaminhados para a Reitoria para validação e, se necessária, 
providências de ajustes demandas.  

INFRAESTRUTURA DO CURSO 

1. ESPAÇO FÍSICO 

1.1. Instalações Administrativas 

As instalações administrativas atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades propostas, a guarda, manutenção e 
disponibilização de documentação acadêmica.  
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Os espaços são bem dimensionados, dotados de iluminação, ventilação natural 
e mecânica, mobiliário e aparelhagem específica. Todas as instalações cumprem os 
requisitos de acessibilidade, garantindo o acesso sem restrições de pessoas 
portadoras de necessidades especiais.  

As instalações administrativas estão equipadas com recursos tecnológicos 
diferenciados e adequados as atividades propostas em seus espaços. Dessa forma, 
foram alocados microcomputadores, impressoras, aparelhos de telefonia e 
videoconferência. Há disponibilidade de conexão à internet em todos os 
equipamentos. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.2. Salas de Aula 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e dos cursos, 
considerando a sua adequação às atividades propostas.  

As salas são bem dimensionadas, dotadas de iluminação, ventilação natural e 
mecânica, mobiliário e aparelhagem específica, garantindo o conforto necessário. 
Todas as salas cumprem os requisitos de acessibilidade, garantindo o acesso sem 
restrições de pessoas portadoras de necessidades especiais.  

As salas de aula estão equipadas com recursos tecnológicos diferenciados e 
adequados as atividades propostas em seus espaços. Dessa forma, foram alocados 
microcomputadores e projetores em todas as salas. Há disponibilidade de conexão 
à internet em todos os equipamentos. 

As salas de aula apresentam flexibilidade relacionada às configurações 
espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.3. Auditório 

O auditório atende às necessidades institucionais, considerando a 
acessibilidade, o conforto, o isolamento e a qualidade acústica. 

O auditório cumpre os requisitos de acessibilidade, garantindo o acesso sem 
restrições de pessoas portadoras de necessidades especiais.  

O auditório está equipado com recursos tecnológicos multimídia, incluindo-se 
a disponibilidade de conexão à internet e de equipamentos para videoconferência.  
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.4. Espaço de Trabalho para Professores  

1.4.1. Sala Coletiva de Professores e Tutores 

As salas de professores e tutores atendem, às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades propostas, viabilizando o trabalho 
docente e tutorial. Permite descanso e atividades de lazer e integração. Dispõe de 
apoio técnico-administrativo próprio e espaço para a guarda de equipamentos e 
materiais.  

As salas de professores e tutores cumprem os requisitos de acessibilidade, 
garantindo o acesso sem restrições de pessoas portadoras de necessidades 
especiais.  

Estão equipadas com recursos tecnológicos diferenciados e adequados as 
atividades propostas em seus espaços. Os recursos tecnológicos são apropriados 
para o quantitativo de docentes e tutores. Foram alocados microcomputadores, 
impressoras e aparelhos de telefonia. Há disponibilidade de conexão à internet em 
todos os equipamentos. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.4.2. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral 

Os espaços de trabalho para docentes em tempo integral atendem às 
necessidades institucionais, viabilizando ações acadêmicas, como planejamento 
didático-pedagógico. Estão equipados com recursos de tecnologias da informação e 
comunicação apropriados. Os espaços garantem privacidade para uso dos recursos, 
para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de material e 
equipamentos pessoais, com segurança.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.5. Espaço de Trabalho para Coordenadores de Curso 

O espaço de trabalho para o Coordenador de Curso atende às necessidades 
institucionais, viabilizando ações acadêmico-administrativas e permitindo o 
atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. O espaço é dotado de 
equipamentos adequados e de infraestrutura tecnológica diferenciada, que 
possibilita formas distintas de trabalho. 
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.6. Espaços para Atendimento aos Discentes 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, e a 
possibilidade de implementação de variadas formas de atendimento. 

Entre os principais espaços estão o espaço de trabalho para os Coordenadores 
de Curso e os espaços de trabalho para docentes em tempo integral. Ambos 
permitem o atendimento individualizado e reservado, assim como o atendimento 
em pequenos grupos.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.7. Espaços de Convivência e de Alimentação 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 
institucionais, considerando a sua adequação às atividades e a acessibilidade. 
Permitem a necessária integração entre os membros da comunidade acadêmica e a 
contam com serviços variados e adequados. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO dispõe de um prestador de 
serviço na área de reprografia, para atendimento aos alunos. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui parcerias instituições 
para a realização de atividades esportivas. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.8. Salas de Apoio de Informática 

As salas de apoio de informática atendem às necessidades institucionais e dos 
cursos, considerando os equipamentos, normas de segurança, espaço físico, acesso 
à internet, atualização dos softwares, acessibilidade, serviços, suporte, condições 
ergonômicas e oferta de recursos de informática inovadores.  

O espaço físico é dimensionado para atender o contingente de alunos, 
condições ergonômicas e os requisitos de acessibilidade.  

São disponibilizados equipamentos em quantidade adequada ao uso 
projetado. Há disponibilidade de conexão estável e veloz à internet em todos os 
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equipamentos. Há recursos tecnológicos transformadores, tais como teclado em 
Braille, fones de ouvido e softwares específicos para garantir a acessibilidade.  

Os hardwares e os softwares estão atualizados frente as necessidades da IES e 
possuem contrato vigente para atualização permanente. Passam por avaliação 
periódica de sua adequação, qualidade e pertinência. 

Entre os recursos de informática inovadores disponíveis pode-se citar os 
softwares adquiridos para uso nos cursos oferecidos. 

Os serviços e o suporte são realizados por um técnico responsável pelas 
atividades das salas de apoio de informática, que atende em todos os horários de 
funcionamento delas.  

Foram criadas normas de segurança, disponíveis em local de fácil visibilidade 
nas salas.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.9. Biblioteca 

A infraestrutura da biblioteca atende às necessidades institucionais, possui 
estações individuais e coletivas para estudos e recursos tecnológicos para consulta, 
guarda, empréstimo e organização do acervo. 

A biblioteca cumpre os requisitos de acessibilidade, garantindo o acesso sem 
restrições de pessoas portadoras de necessidades especiais, e fornece condições 
para atendimento educacional especializado.  

A biblioteca dispõe de recursos comprovadamente inovadores, sendo o 
principal o acervo virtual adquirido mediante assinatura de uma biblioteca virtual.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.10. Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA 

A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades 
institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições 
físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os 
recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo 
de autoavaliação e recursos ou processos inovadores. 

A sala da CPA dispõe de mesa de reunião e cadeiras, com microcomputador 
com acesso à internet. Há armários para a guarda do material.  
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A sala da CPA cumpre os requisitos de acessibilidade, garantindo o acesso sem 
restrições de pessoas portadoras de necessidades especiais.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.11. Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, as condições de limpeza e segurança. 
As instalações sanitárias cumprem os requisitos de acessibilidade, garantindo o 
acesso sem restrições de pessoas portadoras de necessidades especiais. Existem 
banheiros familiares e fraldários.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta plano de avaliação 
periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, com 
normas consolidadas e institucionalizadas. 

1.12. Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da 
Manutenção Patrimonial 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO implantou a avaliação 
periódica dos espaços destinados ao seu funcionamento como instituição de 
ensino superior.  

O objetivo é garantir a constante adequação, em termos quantitativos e 
qualitativos, dos diversos espaços destinados ao funcionamento do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Para tanto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, por meio da 
Comissão Própria de Avaliação, aplica, anualmente, questionários dirigidos a 
comunidade acadêmica, que visam avaliar a infraestrutura institucional.  

A avaliação consiste, basicamente, em uma análise que considera os 
seguintes aspectos:  

a) avaliar o quantitativo de espaços versus o número de usuários; 

b) avaliar as dimensões dos espaços considerando o seu uso, serviços oferecidos e 
o número de usuários; 

c) avaliar os espaços em termos de climatização, iluminação, acústica; 

d) avaliar os espaços em termos de mobiliário e equipamentos disponíveis; 

 e) avaliar os espaços em termos de limpeza. 
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São utilizados, ainda, quando for o caso, as respostas estudantis ao 
questionário do ENADE. Particularmente as respostas aos seguintes itens do 
Questionário Socioeconômico: 

• Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática)? 

• A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico? 

• As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas? 

• Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram 
adequados para a quantidade de estudantes? 

• Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados 
ao curso? 

• A instituição dispôs de cantina e banheiros em condições adequadas que 
atenderam as necessidades dos seus usuários? 

A partir dos resultados obtidos, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO implanta estratégias que visam adequar, em termos quantitativos e 
qualitativos, os diversos espaços destinados ao seu funcionamento, tendo como 
prioridade a suficiência de: 

• Espaços existentes para atendimento aos alunos; 

• Salas de aula; 

• Sala de professores (atendimento às necessidades institucionais e dos 
cursos); 

• Espaços de trabalho para docentes em tempo integral; 

• Salas de Coordenação; 

• Instalações administrativas; 

• Instalações sanitárias; 

• Espaços de alimentação e convivência; 

• Auditório; 

• Biblioteca; 

• Laboratórios específicos (ou cenários para práticas didáticas);  
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• Salas de apoio de informática (adequação, atualização, qualidade e 
pertinência: disponibilidade de equipamentos; conforto; estabilidade e velocidade 
de acesso à internet, à rede sem fio; adequação do espaço físico; hardwares e 
softwares); 

• Demais instalações. 

Além disso, no processo de avaliação periódica dos espaços destinados ao seu 
funcionamento, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO pode contar com 
a participação de consultores externos especializados para analisar suas condições 
e sugerir medidas de ampliação, reformulação e/ou atualização dos espaços, 
considerando os aspectos já citados.  

No tocante ao gerenciamento da manutenção patrimonial, a manutenção e 
conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, são executadas 
por funcionários do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO ou por meio de 
contratos firmados com empresas especializadas. 

As políticas de manutenção e conservação definidas consistem em: 

• Manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade 
acadêmica; 

• Preceder reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições 
dos espaços, instalações e equipamentos próprios para o uso; 

• Executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica e de 
construção da instituição. 

Os equipamentos do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estão 
devidamente tombados. 

São componentes das edificações a serem inspecionados periodicamente: 

 Com Brigada 

 Com Capacitado 

SALAS DE AULA 

QUADROS  
QUADRO DE AVISO  
CARTEIRAS  
AR-CONDICIONADO  
LÂMPADAS  
CABEAMENTO  
FORRO  
JANELAS (VIDRO/POEIRA)  
PISO  
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PINTURA  
ACESSIBILIDADE  
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS (SETORES), SALA DE PROFESSORES, 
ESPAÇOS PARA ATENDER ALUNOS, ESPAÇOS INTERNOS DE CONVIVÊNCIA E 
AUDITÓRIO 
MOBILIÁRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS ETC.)  
AR CONDICIONADO  
LÂMPADAS  
CABEAMENTO  
FORRO  
JANELAS (VIDRO/POEIRA)  
PISO  
PINTURA  
ACESSIBILIDADE  
PARTE EXTERNA  
FACHADA ILUMINAÇÃO 
 PINTURA 
 LIMPEZA 
 ACESSIBILIDADE 
 ESTRUTURAL 
 PLACAS 
CORREDORES  
PISO  
LIMPEZA  
PINTURA  
ILUMINAÇÃO  
POEIRA  
ACESSIBILIDADE  
EXTINTORES  
PORTAS  
SECADORES  
VASOS  
BANHEIROS  
LIMPEZA  
VAZAMENTO  
SABONETEIRAS  
MICTÓRIO  
ACESSIBILIDADE  
TORNEIRAS  
PISO  
REVESTIMENTO  
JARDINS E ESPAÇOS EXTERNOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 

ACESSIBILIDADE  
ILUMINAÇÃO  
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PODAS  

LIMPEZA  
MOBILIÁRIO, BANCOS, ETC.  
ADUBAÇÃO  
PISO  
OUTROS - ESPECIFICAR  
GERADORES  
Playground (parceria)  
Salão de Jogos (parceria)  
Móveis / conservação  
Quadras (parceria)  
Lixeiras  
Garagem  
Hall Social  
Piso / conservação  
Jardim  
SISTEMA DE SEGURANÇA  
VAZAMENTOS  
Central / Interfone  
LABORATÓRIOS  
MOBILIÁRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS ETC.)  
BANCADAS  
AR-CONDICIONADO  
LÂMPADAS  
CABEAMENTO  
FORRO  
JANELAS (VIDRO/POEIRA)  
PISO  
PINTURA  
ACESSIBILIDADE  
VAZAMENTOS  
OUTROS (especificar)  
 
PORTEIRO ELETRÔNICO  
PINTURA  
UNIFORMES / FUNCIONÁRIOS  
GÁS / INSTALAÇÕES  
ELÉTRICA / INSTALAÇÕES  
HIDRÁULICA / INSTALAÇÕES  

BOMBAS D’ÁGUA  

QUADRO DE FORÇA  
PORTÕES  
LIMPEZA GERAL  
BANHEIROS  
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COZINHA  

HIDRANTES  

HIDRÔMETRO  
FISSURAS, TRINCAS ...  
SALAS DOS SETORES  
Portas automáticas  
Indicador de posição  
Gongo de sinal  

Botoeiras  

Inspeção anual  
BIBLIOTECA  
MOBILIÁRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS ETC.)  
ESTANTES  
BANCADAS  
AR-CONDICIONADO  
LÂMPADAS  
CABEAMENTO  
FORRO  
JANELAS (VIDRO/POEIRA)  
PISO  
PINTURA  
AUTOMAÇÃO? QUAL?  
ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE  
OUTRAS MODALIDADES DE ACESSIBILIDADE  
  
ESTACIONAMENTO PARA IDOSO  
ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE  
ESTACIONAMENTO PARA MOTOS  
BICICLETÁRIO  
VESTIÁRIO  
NR6 - EPI DOS FUNCIONÁRIOS  
NR10 - SEGURANÇA EM ELETRICIDADE  

Além da manutenção e conservação regular, periodicamente o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO providencia uma inspeção predial e parecer 
técnico, vistoria onde são determinadas as condições técnicas, funcionais e de 
conservação da edificação, visando orientar e/ ou avaliar as manutenções 
preventivas e corretivas. 

2. EQUIPAMENTOS 

2.1. Equipamentos de Informática 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO dispõe de uma ampla rede 
de equipamentos de informática disponíveis em seus vários espaços. 
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Os equipamentos estão localizados praticamente em todas as instalações: 
instalações administrativas, salas de aula, auditório, espaços de trabalho para 
professores e Coordenadores de Curso, espaços para atendimento aos discentes, 
laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas, salas de apoio de 
informática, biblioteca e sala da CPA.  

Todos os equipamentos de informática do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO estão interligados em rede e possuem acesso à internet.  

2.2. Rede de Comunicação Científica (Internet)  

Todos os equipamentos de informática do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO estão interligados em rede e possuem acesso à internet.  

Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO dispõe de acesso 
à rede sem fio em todos os seus espaços, o que amplia a capacidade de acesso de 
sua comunidade acadêmica.  

2.3. Recursos Audiovisuais e Multimídia 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO disponibiliza recursos 
audiovisuais e multimídia que podem ser utilizados pela comunidade acadêmica.  

2.4. Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos 

O Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos visa 
garantir à CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO a infraestrutura de 
tecnologia adequada para seu melhor funcionamento. 

Anualmente são revistas todas as necessidades de expansão e atualização dos 
equipamentos do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

As revisões acontecem no início de cada semestre letivo, mais 
especificamente nos meses de janeiro e julho de cada ano, acompanhando o início 
dos períodos letivos semestrais.  

As ações tomadas na hora de avaliar ou melhorar determinados 
equipamentos parte, inicialmente, da constatação de inoperabilidade de 
determinado equipamento. Assim, por meio de formulário, os responsáveis pela 
manutenção são acionados para realizar vistoria e possível ação corretiva. 

Neste sentido, é de extrema importância a participação da Comissão Própria 
de Avaliação do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, que está 
diretamente ligada ao registro de possíveis falhas e mal funcionamento dos 
equipamentos, uma vez que é o órgão responsável pela avaliação da satisfação dos 
diversos setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 
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A seguir são apresentados os critérios e indicadores usados na expansão e 
atualização do parque tecnológico e suas funcionalidades, assim como os tipos de 
eventos que poderão ocorrer, além dos responsáveis pela avaliação e possíveis 
ações de correção.  



 
 

 

259 

CRITÉRIOS E INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO 

EVENTO DESCRIÇÃO INDICADORES SETOR RESPONSÁVEL AÇÃO 

Dano 

Equipamento danificado 
parcial ou integralmente 
que impeça sua utilização 
pelo usuário 

Não funciona / Não 
funciona adequadamente 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação 
Substituição / Reparo 

Inadequabilidade 
técnica 

Equipamento obsoleto ou 
equipamento a ser 
atualizado 

Equipamento obsoleto / 
Equipamento a ser 

atualizado 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação  
Substituição / Reparo 

Número 
reduzido 

Baixa demanda ou falta de 
recursos 

Demanda / Recursos 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação  

Verificar motivo da falta de 
demanda / Investimento 

em recursos 

Internet 
Baixo número de acessos 
ou indisponibilidade da 
rede 

Número de acessos / 
Tempo em que a rede 

ficou disponível 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação  
Reparo / Atualização 

 



Os tipos de indicadores são escolhidos conforme o tipo de material ao qual se 
deseja avaliar o dano ou mal funcionamento, e poderão ser alterados de acordo 
com este material. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos são analisados 
em 02 (duas) dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e critérios técnicos.  

No procedimento de atualização dos equipamentos, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO adota a prática de substituição dos 
equipamentos a cada 05 (cinco) anos de uso. Além disso, é realizado o 
acompanhamento dos indicadores de tempo de vida dos equipamentos e das 
validades das licenças de softwares.  

A atualização do sistema operacional das máquinas ocorre sempre que for 
disponibilizada nova atualização. Outras aplicações ocorrem sempre for lançado 
novos pacotes estáveis, evitando-se, assim, bugs nas aplicações em uso diário.  

A manutenção dos equipamentos é realizada por técnicos especializados 
responsáveis por manter a infraestrutura de tecnologia em condições perfeitas de 
uso, oferecendo serviços de suporte, manutenção permanente, manutenção 
preventiva e manutenção corretiva (interna).  

O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte programa 
de manutenção:  

• Manutenção Permanente: realizada pelo técnico responsável. Consiste na 
verificação diária do funcionamento normal dos equipamentos, antes do início do 
uso;  

• Manutenção Preventiva: realizada semanalmente. Consiste na verificação do 
estado geral dos equipamentos e das conexões;  

• Manutenção Corretiva (interna): realizada pelo técnico responsável. Consiste na 
solução dos problemas detectados na manutenção permanente e preventiva;  

• Manutenção Corretiva (externa): realizada por empresa de suporte externa. 
Consiste na solução dos problemas detectados na manutenção permanente e 
preventiva, não solucionados pela manutenção corretiva interna. Realiza 
manutenção e/ou troca de componentes. As manutenções externas serão 
realizadas por empresas contratadas pela Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO.  

O Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos goza de 
orçamento disponível, conforme previsto no plano de despesas anuais e o plano de 
aplicação de recursos. E, havendo necessidades extraordinárias, como dano em 
equipamento de força maior, existe previsão contingencial orçamentária para a 
realização de melhorias das bases tecnológicas, incluindo-se a aquisição de novos 
materiais para reposição ou aumento de equipamentos.  
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A cada ano é realizada a projeção de investimento para o ano seguinte 
visando à expansão, à manutenção e à atualização tecnológica dos equipamentos. 

Todo a expansão dos equipamentos deve ser aprovada pela Reitoria do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, a partir de demandas 
encaminhadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação. As demandas 
devem identificar e definir as configurações de hardwares e softwares necessárias 
e/ou características dos equipamentos audiovisuais e multimídias. 

As ações associadas a correções do atual Plano de Expansão, Manutenção e 
Atualização dos Equipamentos são realizadas sempre em conjunto com o Conselho 
Universitário do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, como por exemplo 
aquisição não programada de determinados equipamentos, ou ainda a melhoria 
deste Plano. Havendo necessidades extraordinárias, a mudança do plano ou 
aquisição de novos itens será́ realizada com base na previsão contingencial 
orçamentária, dependendo de aprovação da Reitoria.  

O presente Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos 
pode sofrer correções a despeito de contingências e também pelas avaliações 
realizadas nos setores, entre as quais são destaques as avaliações da Comissão 
Própria de Avaliação e também a avaliação promovida pela gestão administrativa 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

A CPA atua fornecendo indicadores que validem a necessidade de aquisição 
de equipamentos no quantitativo proposto, assim como poderá́ apresentar 
elementos para minorá-los ou majorá-los.  

A gestão do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO também avalia, via 
equipe de manutenção, a necessidade do grau de manutenção a ser realizado nos 
equipamentos e, seguindo pelo uso, a necessidade de maior aquisição ao proposto 
no Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos. 

Portanto as ações de correção do presente Plano de Expansão, Manutenção e 
Atualização dos Equipamentos estão direcionadas para as avaliações realizadas 
pela CPA e também pela gestão do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

3. RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO dispõe de um conjunto de 
recursos de informática disponíveis para a comunidade acadêmica. Os 
equipamentos estão localizados praticamente em todas as instalações: instalações 
administrativas, salas de aula, auditório, espaços de trabalho para professores e 
Coordenadores de Curso, espaços para atendimento aos discentes, laboratórios, 
ambientes e cenários para práticas didáticas, salas de apoio de informática, 
biblioteca e sala da CPA. Todos os equipamentos de informática do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estão interligados em rede e possuem acesso 
à internet.  
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO disponibiliza para os seus 
alunos uma plataforma de e-learning como instrumento auxiliar na formação 
presencial dos seus cursos de graduação. 

Além disso, entre os avanços tecnológicos incorporados no processo de 
ensino-aprendizagem, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO estimula o 
uso de redes sociais e suas ferramentas para criação de grupos, para 
compartilhamento de informações de apoio às aulas.  

4. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

4.1. Bibliografia Básica e Complementar 

4.1.1. Disponibilização do Acervo 

O acervo físico está tombado e informatizado e o acervo virtual possui 
contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, registrado em nome do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

4.1.2. Adequação e Atualização do Acervo  

O acervo da bibliografia básica e complementar do Curso de Graduação em 
Direito é adequado em relação aos componentes curriculares e aos conteúdos 
descritos neste PPC e está atualizado, considerando a natureza dos componentes 
curriculares.  

4.1.3. Relatório do NDE 

O acervo da bibliografia básica e complementar do Curso de Graduação em 
Direito está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, 
comprovando a compatibilidade, em cada título, entre o número de vagas 
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade 
de exemplares (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.  

4.1.4. Garantia de Acesso Físico 

Para os títulos virtuais, há garantia de acesso físico no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, com instalações e recursos tecnológicos que 
atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como ferramentas de 
acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. 

De acordo com o glossário do instrumento de avaliação, no contexto da 
avaliação externa, o acesso físico na IES refere-se a garantia dada pela IES para que 
os discentes possam acessar o conteúdo do acervo virtual nas próprias instalações 
da instituição. 

Para tanto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO disponibiliza 
microcomputadores na biblioteca e nos laboratórios de informática que permitem 
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o acesso ao conteúdo do acervo virtual, atendendo a demanda e à oferta 
ininterrupta via Internet.  

A biblioteca virtual, assim como os equipamentos de informática, dispõem de 
ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e 
aprendizagem.  

4.1.5. Periódicos Especializados 

O acervo possui exemplares e assinaturas de acesso virtual, de periódicos 
especializados que suplementam o conteúdo administrado nos componentes 
curriculares. 

4.2. Plano de Atualização do Acervo 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui plano de atualização 
do acervo, considerando a alocação de recursos, ações corretivas associadas ao 
acompanhamento e à avaliação do acervo pela comunidade acadêmica. 

O plano de atualização do acervo contempla os procedimentos para a 
aquisições da bibliografia básica e complementar indicada para os componentes 
curriculares que integram a matriz curricular dos cursos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, e a sua permanente atualização. 

A aquisição inicial do acervo bibliográfico do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO ocorre a partir de análise dos planos de ensino elaborados pelos 
professores para os componentes curriculares de suas responsabilidades, dos 
quais são extraídos os títulos a serem adquiridos.  

Semestralmente, os professores devem apresentar os planos de ensino para 
que seja procedida a aquisição e/ou atualização dos títulos. 

Adicionalmente, os Coordenadores de Curso devem indicar obras de 
referência que são adquiridas para complementar o acervo bibliográfico do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

O corpo discente pode contribuir para a composição do acervo bibliográfico 
indicando obras de interesse, mediante preenchimento de formulário específico na 
biblioteca. As sugestões são encaminhadas aos Coordenadores de Curso para 
avaliação, e se deferidas, são encaminhadas para aquisição, observadas a 
disponibilidade orçamentária.  

A atualização visando à renovação permanente do acervo, é adotada com 
base nas seguintes estratégias: 

•  Levantamento pelos Núcleos Docentes Estruturantes de cursos e validação 
pelos respectivos Colegiados de Curso, de atualizações de títulos para as 
disciplinas já em funcionamento, a partir dos planos de ensino; 
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•  Em razão de necessidades destinadas a subsidiar projetos de investigação 
científica e extensão; 

•  Por solicitação dos Coordenadores de Curso e corpo discente; 

•  Em razão de novas edições de títulos disponíveis no acervo da biblioteca. 

A biblioteca anualmente faz avaliação da utilização do acervo para tomada 
de decisões para a renovação dos mesmos, e encaminhar as demandas necessárias 
ao Reitor, a quem compete proceder a aquisição dos títulos. A biblioteca é 
responsável por acompanhar todo o processo de aquisição, desde a cotação até o 
recebimento e conferência das publicações.  

Considerando a necessidade de constante atualização do acervo 
bibliográfico, assim como facilidades oferecidas pela tecnologia, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO conta com uma biblioteca digital para 
viabilizar o acesso ao acervo bibliográfico de seus cursos.  

Para a implementação do plano de atualização do acervo, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO disponibiliza, anualmente, percentual de sua 
receita para investimento no acervo bibliográfico.  

4.3. Gerenciamento do Acervo e Plano de Contingência para a Garantia de 
Acesso e do Serviço 

O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou 
assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência 
para a garantia do acesso e do serviço.  

A seguir é apresentado o Plano de Contingência para a Garantia de Acesso e 
do Serviço.  

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A GARANTIA DE ACESSO E DO SERVIÇO  

APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por objetivo prevenir, minimizar as ocorrências eventuais 
que possam impactar os serviços prestados aos usuários da biblioteca do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, garantindo a continuidade e qualidade do 
funcionamento dos mesmos. 

O plano de contingência constitui-se de procedimentos e medidas preventivas que 
garantam o acesso aos usuários às bibliografias básicas e complementares dos 
cursos ofertados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO e os serviços 
prestados pela biblioteca em caso de ocorrências que provoquem algum evento 
que impossibilitem seu funcionamento normal. 

MAPEAMENTO DO CONTIGENCIAMENTO 
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A seguir segue o mapeamento do contingenciamento que visa atenuar o impacto 
de eventuais riscos através da identificação das ocorrências, ações, 
responsabilidades e medidas preventivas. 



MAPEAMENTO DO CONTINGENCIAMENTO 

EVENTO PORQUE AÇÃO 
SETOR 

RESPONSÁVEL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Título eletrônico 
não encontrado no 
sistema de busca. 

Houve a atualização 
de edição do título 
da plataforma 
assinada, mas a 
informação não foi 
repassada à 
biblioteca. 

Entrar em contato com o 
responsável pela manutenção 
da plataforma assinada e 
fornecer os dados necessários 
(autor, título, número do 
acervo) para a atualização e 
disponibilização da edição até 
que os metadados sejam 
enviados para a instituição, 
garantindo assim aos usuários 
o acesso ao material. 

Bibliotecária 

Treinamento contínuo aos 
funcionários de atendimento para 
pesquisa direta na plataforma 
assinada a fim de mitigar os riscos e 
auxiliar os usuários no processo de 
busca e recuperação da informação 
até que as informações estejam 
atualizadas. 

Título eletrônico 
não encontrado no 
sistema de busca. 

Retirada de títulos 
da plataforma de 
livros eletrônicos 
contratada. Isso 
pode ocorrer em 
razão do 
rompimento de 
contrato onde o 
autor ou a editora 
suspendem os 
diretos de uso da 
obra pela 
plataforma. 

Manter o catálogo atualizado. 
A plataforma de livros 
eletrônicos assinada 
disponibiliza uma listagem 
com os materiais que sairão 
de sua plataforma por 
motivos diversos (não 
autorizado pelo autor ou 
editora, atualização de 
edição). A biblioteca deverá 
pesquisar quais títulos 
pertencentes aos planos de 
ensino serão retirados e, 
entrar em contato com o 
professor através de e-mail 

Bibliotecária 

A bibliotecária deverá enviar e-
mails com a lista de livros que serão 
indisponibilizados, conforme 
cronograma da plataforma 
contratada. Desta maneira, quando 
o plano de ensino for preenchido 
para o semestre seguinte, os 
professores já́ estarão avisados da 
futura indisponibilidade do 
material. Uma lista de todos os 
títulos que serão retirados da 
plataforma também será́ enviada 
para todos os professores para que 
estes não sejam utilizados em 
outras disciplinas ao preencher o 
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MAPEAMENTO DO CONTINGENCIAMENTO 

EVENTO PORQUE AÇÃO 
SETOR 

RESPONSÁVEL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

para comunicar sobre a 
indisponibilidade da obra e a 
necessidade de alteração no 
plano de ensino por outro e-
book. A biblioteca deverá 
realizar manutenção 
sistemática dos títulos a fim 
de mitigar problemas de 
acesso. 

plano de ensino do semestre 
seguinte.  

Alterações dos 
livros eletrônicos na 
plataforma 
assinada. 

Retirada definitiva 
do título da 
plataforma 
assinada. 

Entrar em contato com o 
responsável pela manutenção 
da plataforma assinada e 
fornecer os dados necessários 
(autor, título, número do 
acervo) para a verificar por 
quê o material não está 
disponível na plataforma. O 
setor irá contatar e informar 
ao professor da disciplina a 
necessidade de substituição 
do título por outro e- book. 

Bibliotecária 

Verificar os planos de ensino e 
títulos existentes eletronicamente 
para sugestão de substituição da 
obra que saiu da plataforma. 

Ausência de suporte 
tecnológico. 

Problemas no 
acesso ao Wi-fi, 
interrupção de 
energia elétrica ou 

Entrar em contato imediato 
com as empresas 
fornecedoras para as 
intervenções necessárias. 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação 

Planejar e realizar a manutenção 
sistemáticas e preventivas da rede. 
Os microcomputadores e demais 
equipamentos destinados ao 
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MAPEAMENTO DO CONTINGENCIAMENTO 

EVENTO PORQUE AÇÃO 
SETOR 

RESPONSÁVEL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

indisponibilidade de 
rede. 

atendimento, estão ligados a um 
nobreak, para que, no caso de 
interrupção do fornecimento de 
energia da rede pública, garanta as 
atividades do sistema. 

Ausência de suporte 
de hardware. 

Indisponibilidade de 
máquinas, 
equipamentos e 
assistência técnica. 

Entrar em contato imediato 
com o TI para as intervenções 
necessárias. 

Bibliotecária 
Planejar e realizar a manutenção 
sistemáticas e preventivas das 
máquinas. 

Problemas de acesso 
à plataforma de 
livros eletrônicos. 

Usuário não está 
conseguindo acessar 
a plataformas ou por 
ausência/problema 
de cadastro de 
usuário e senha. 

Entrar em contato imediato 
com a biblioteca para que 
possa ser dado o suporte 
necessário ao usuário no 
acesso e recuperação de 
senhas. 

Bibliotecária 

Treinamento dos usuários dos 
períodos iniciais sobre acesso à 
plataforma de livros eletrônico nas 
visitas orientadas realizadas na 
biblioteca. Orientar aos usuários a 
utilizar o tutorial disponível na 
página da biblioteca sobre o acesso 
à plataforma digital 

Acesso do livro 
eletrônico fora da 
instituição. 

Perda de acesso ao 
conteúdo pelo 
usuário. 

Entrar em contato com a 
bibliotecal para verificar o 
acesso do usuário ao sistema. 

Bibliotecária 

O usuário mesmo afastado da 
biblioteca não perde acesso ao livro 
eletrônico que ocorrerá somente se 
o mesmo estiver afastado da 
instituição. Validar dados fora do 
sistema utilizando os contatos da 
Secretaria. 



 
 

 

269 

MAPEAMENTO DO CONTINGENCIAMENTO 

EVENTO PORQUE AÇÃO 
SETOR 

RESPONSÁVEL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Indisponibilidade de 
acesso ao livro 
eletrônico. 

Usuário não possui 
dispositivo para 
acesso aos 
conteúdos 
eletrônicos. 

Disponibilizar terminais de 
consulta para leitura na 
biblioteca. 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação 

Disponibilizar microcomputadores 
com acesso aos conteúdos 
eletrônicos na biblioteca. 
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RISCOS 

A seguir são descritos os tipos de riscos existentes em uma biblioteca. 

1) Riscos Físicos: A biblioteca não apresenta riscos desse tipo. Possui conforto 
ambiental, proporcionada por ar-condicionado. 

2) Riscos Biológicos: Apenas poeira poderia caracterizar um tipo de risco. 
Prevenção por meio de higienização regular. Medidas de higienização regular: a) 
01 (uma) vez por semana a biblioteca será limpa por equipe limpeza e 
manutenção; b) diariamente, limpeza e higienização de: mesas (estudo individual 
e em grupo); cadeiras; balcão de atendimento; microcomputadores; piso. 
Adicionalmente, é proibido o consumo de alimentos e bebidas na biblioteca, de 
forma a evitar que se sujem os livros e as mesas, e dessa forma evitando o 
aparecimento de insetos e roedores. 

3) Riscos Ambientais: A infraestrutura possuirá extintor de incêndio, luzes de 
emergência e adesivo antiderrapante nos locais de maior probabilidade de queda, 
uma vez detectados. 

4) Outros Riscos: Quanto aos outros riscos e suas devidas prevenções, tem-se o 
seguinte: 

a) Roubos e Furtos 

Medidas de prevenção adotadas: balcão de atendimento localizado em local 
estratégico, permitindo que os funcionários visualizem o acesso as instalações; 
implementação de sistema de vigilância.  

Em caso de ocorrência, como agir: manter a calma e não reagir; contatar a Reitoria 
da instituição, para a adoção das medidas cabíveis. 

b) Incêndios 

Medidas de prevenção adotadas: manutenção periódica de extintor de incêndio; 
corredor para evacuação/saída de emergência tem boa largura, atendendo as 
exigências do corpo de bombeiros; manutenção de equipamentos eletrônicos 
(microcomputadores, impressoras, etc.) desligados quando do encerramento do 
turno e nos finais de semana. 

Em caso de ocorrência, como agir: manter a calma. Não gritar, não correr. Alertar 
usuários na biblioteca de forma calma, para evacuarem a biblioteca. Auxiliar 
pessoas que tenham dificuldades (mobilidade reduzida, pessoas idosas, crianças). 
Acionar o Corpo de Bombeiros. Com o extintor portátil, tentar extinguir o incêndio. 
Se a roupa atear com o fogo, não corra, deite-se e role no chão, de forma a apagá-
lo do corpo/roupa. Se ouvir uma explosão, atire-se para o chão e proteja a nuca 
com os braços. Após a evacuação, todos devem ficar juntos e verificarem se 
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ninguém voltou atrás. Deixe objetos pessoais para trás. Nunca retorne ao local do 
incêndio. Em caso de pessoas feridas, acionar uma ambulância. 

c) Queda de Energia 

Medidas de prevenção adotadas: instalação de luzes de emergência. Manutenção 
de sistema de backup de segurança nos microcomputadores, evitando a perda de 
trabalhos que estejam sendo realizados antes da queda. Utilização de software 
acadêmico que permita a renovação de obras em diferentes dispositivos 
(microcomputadores, tablets e celulares), e de qualquer local (possibilita 
renovação de obras mesmo quando da queda de energia). 

Em caso de ocorrência, como agir: evacuar o ambiente da biblioteca. Auxiliar 
pessoas que tenham dificuldades (mobilidade reduzida, pessoas idosas, baixa 
visão ou cegos). 

PRIMEIROS SOCORROS 

Regras básicas de primeiros socorros, conforme recomendado pela Prefeitura 
Municipal: 

1) Orientações iniciais - primeiros procedimentos: mantenha a calma; procure o 
auxílio de outras pessoas, caso necessário; ligue para a emergência (CORPO DE 
BOMBEIROS 193; SAMU 192); mantenha os curiosos à distância. 

2) Proteja a vítima: não a movimente com gestos bruscos; converse com a vítima. 
Se ela responder, significa que não existe problema respiratório grave. Se ela não 
conseguir se comunicar, verifique se está respirando. Caso não esteja, haja rápido: 
proteja sua mão com uma luva e verifica se algo está atrapalhando a respiração, 
tais como prótese dentária ou vômito; remova imediatamente. Se a vítima estiver 
vomitando, coloque-a na posição lateral de segurança (cabeça voltada para o lado, 
a fim de evitar engasgos). Se necessário, solicite os equipamentos de apoio 
necessários (cadeira de rodas; maca etc.). 

Exame primário: colocar reto o pescoço da vítima; avaliar se a vítima apresenta 
parada respiratória ou cardíaca. Em caso positivo, fazer a reanimação 
cardiopulmonar, conforme imagem a seguir: 
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Fonte:http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/dia-da-reanimacao-
cardiopulmonar-aprenda-a-salvar-vidas/ 

Em casos de hemorragia, busque formas de contê-las; mantenha a vítima 
aquecida. 

Em caso de convulsão ou epilepsia: proteja a pessoa contra objetos ásperos e 
pontiagudos; coloque a vítima em um local de onde não possa cair (no chão); 
coloque a pessoa deitada de lado para permitir a saída de saliva e vômito; não 
tente impedir os movimentos convulsivos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano deve ser revisto periodicamente nos seguintes casos: livros eletrônicos 
indicados em planos de ensino, infraestrutura de hardware e software ou sempre 
que houver alterações significativas nas condições operacionais, institucionais e 
no ordenamento das bibliografias básicas e complementares dos cursos. 

5. PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO (LOGÍSTICA) 

O processo de controle de produção e distribuição do material didático está 
formalizado, atendendo à demanda, no sentido de estar em conformidade como 
planejamento didático-pedagógico, configurando-se como dinamizador da 
construção curricular e balizador metodológico. O processo de controle de 
produção e distribuição do material didático dispõe de sistema informatizado de 
acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de indicadores 
bem definidos. 

A produção do material didático para os componentes curriculares 
oferecidos na modalidade a distância é uma tarefa complexa, que exige muito 
comprometimento e organização dos membros envolvidos no processo. Requer 
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dos gestores uma sistemática operacional de planejamento e monitoramento 
constantes. 

Para o melhor desempenho do planejamento do programa de educação a 
distância, torna-se necessário a capacitação da equipe responsável pelo 
desenvolvimento de todas as atividades a distância, notadamente para a produção 
do material didático. Por maior que seja o conhecimento de educação à distância, 
é necessária a capacitação para a sistemática da produção de materiais específicos 
para os cursos, sobre os materiais que serão adotados, as estratégias e o público-
alvo a ser atingido. 

A definição da equipe responsável para a elaboração dos materiais didáticos 
é  parte inicial importante para o êxito dos resultados. É necessário estabelecer o 
percurso metodológico, com as definições apropriadas a fim de alcançar os 
objetivos. As interações e modificações no material, ao longo da sua produção, é 
um movimento legítimo de aprimoramento e de qualificação, especialmente no 
processo de produção do material didático, que exige uma análise criteriosa e 
aprofundada, originando várias outras interações, como produção de imagens, 
revisão de textos, diagramação, entre outros. Outro ponto importante e que deve 
ser fortalecido na elaboração do material didático é a definição de prazos, 
firmando uma cronologia adequada à realidade e a necessidade de atender aos 
alunos nos momentos específicos. 

Há necessidade de acompanhamento contínuo do andamento das atividades, 
estabelecendo uma rotina processual com divisão de tarefas a serem 
desempenhadas, definição dos prazos que possibilitem o fluxo regular das ações, 
independente de desligamento de membros da equipe e/ou de necessidade de 
cobrança das responsabilidades. 

Para a confecção do material didático para a EaD optou-se por selecionar e 
capacitar os professores do curso para selecionar o material didático a partir da 
contratação de empresa especializada, sendo o produto final validado pela equipe 
multidisciplinar. 

Entende-se que um dos pontos fundamentais para a elaboração e produção 
dos materiais didáticos envolve várias lógicas de concepção, produção, linguagem, 
estudo e controle de tempo, exigindo a constituição de uma equipe 
multidisciplinar para que o professor desenvolva seu trabalho juntamente com os 
demais profissionais especializados. A experiência adquirida em cursos na 
modalidade presencial não basta para proporcionar a qualidade da produção de 
materiais adequados para a educação a distância. 

Além disso, para a qualidade de um curso a distância, é de suma importância 
que na criação do material didático os profissionais conheçam os atributos das 
diversas mídias e analisem os fatores que interferem na seleção de sua utilização, 
tais como a matriz conceitual do curso, acessibilidade, público-alvo, custos, dentre 
outros. 
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Diante disso, entende-se que a revisão e a atualização fazem parte desse 
ínterim de maneira a possibilitar um material didático dinâmico, que possa 
receber, inclusive, as sugestões dos estudantes na composição e autoria do novo 
material. 

A produção e validação do material didático ocorre de acordo com as 
seguintes etapas: 

● Etapa 1: Elaboração do ementário e bibliografia: Após definido o NDE do curso, 
inicia-se o processo de elaboração do PPC, com todo ementário. Após essa 
definição, o NDE repassa as informações para o professor conteudista que irá 
selecionar os livros da bibliografia básica e complementar. 

● Etapa 2: Definição/escolha do professor conteudista/autor: Cabe ao 
Coordenador de Curso, juntamente com o NDE mediante critérios iniciais que 
variam de acordo com a demanda, formação e experiência profissional de cada 
docente a escolha dos mesmos para a seleção dos conteúdos. Ele deve ter 
aderência a área escolhida, além de competências que dizem respeito, sobretudo, 
ao histórico profissional desse professor e de sua capacidade para a temática para 
a qual está solicitado a contribuir. 

● Etapa 3: Formação mediante as especificidades da produção de materiais 
didáticos para EaD: Uma vez definido o plano de ensino da disciplina, o professor 
conteudista inicia o processo de seleção. Nesta etapa é realizada uma capacitação 
juntamente com a Coordenação de Curso, todo NDE e a equipe multidisciplinar, 
que tem como objetivo capacitá-lo para operar em conjunto com elementos 
essenciais (linguagem, uso de imagens, construção de atividades, entre outros), 
até a produção. 

● Etapa 4: Escolha e formação do conteúdo: Nessa etapa, o professor conteudista 
define o conteúdo, sua organização e as estratégias de ensino e aprendizagem que 
serão aplicadas, observando as exigências do PPC. 

● Etapa 5: Atuação da Equipe Multidisciplinar: Revisor Ortográfico: Após o 
conteúdo definido, o mesmo é enviado ao responsável pela revisão ortográfica, 
que fará toda a verificação da linguagem em sua norma culta e adequações se 
necessário. 

● Etapa 6: Atuação da Equipe Multidisciplinar: Designer Gráfico: Verificada toda a 
linguagem e estrutura pedagógica o material é enviado para o designer gráfico 
onde o mesmo fará a inserção de capas personalizadas com logotipos da 
instituição e toda a parte de diagramação, levando em consideração as normas 
para cores e layout de material didático. 

● Etapa 7: Revisão Final: Após finalizada toda a parte de diagramação, o material 
é enviado para o professor conteudista para a revisão da versão finalizada, que é 
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submetida ao Coordenador de Curso e NDE para avaliação final antes de ser 
disponibilizado aos alunos. 

● Etapa 8: Postagem do Material: Aprovado o conteúdo, o Coordenador de Curso 
o envia para a Coordenação do NEaD. Esta envia para a equipe de tutores, para 
realizar a inserção no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) de todo o conteúdo, 
apostilas e atividades. 

A distribuição do material didático é realizada pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO – UNIVS, sob gerenciamento da equipe 
multidisciplinar. O material é disponibilizado na primeira semana de aula, no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, com controle de entrega ao aluno. 

Importante destacar que todos os alunos conseguem baixar o material 
didático do curso e estudar a qualquer hora e lugar. 

São indicadores a serem utilizados na distribuição do material didático: 

a) Cumprimento dos prazos para disponibilização do material didático no AVA;  

b) Disponibilização no AVA do material didático no início de cada período letivo;  

c) Controle de entrega do material didático, via AVA, na primeira semana de aula. 

O processo de controle de produção e distribuição do material didático 
dispõe de sistema informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos 
processos, com uso de indicadores bem definidos. 

A seguir é apresentado o plano de contingência para a garantia de 
continuidade de funcionamento.  

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO 

1. INTRODUÇÃO 

Este plano de contingência analisa as várias vertentes da produção de material 
didático voltados para educação a distância e apresenta estratégias de se 
profissionalizar os processos de produção através de ferramentas de controle da 
qualidade. 

Tal abordagem se justifica pelo grande aumento da oferta de cursos em EaD no 
Brasil e no mundo. Diretamente proporcional a este crescimento, aumenta a 
necessidade da produção e distribuição de material didático em grande escala. Por 
isso, a profissionalização das atividades e dos fluxos de trabalho é fundamental 
para o atendimento da demanda pelo serviço e para a manutenção da qualidade. 

É importante ressaltar que este estudo contribui como auxílio aos profissionais 
ligados à logística de educação a distância no Brasil na criação de metas, 
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indicadores e no acompanhamento das ações de produção de material sob a 
perspectiva da gestão da qualidade, buscando a melhoria contínua nos processos, 
satisfação do aluno e bons resultados nos processos oficiais de avaliação. 

O objetivo deste trabalho será alcançado mediante a revisão bibliográfica de 
estudos nas áreas de logística empresarial, gestão da qualidade, sistemas de 
produção de material didático na área educacional e suas implicações na 
modalidade a distância, além da análise dos referenciais de avaliação do 
Ministério da Educação e a contribuição das ferramentas da qualidade para 
criação de planejamento próprio para uma instituição de ensino. 

2. A VISÃO SISTÊMICA E A PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO NOS CURSOS EaD 

É crescente e visível a expansão dos cursos na modalidade de educação a distância 
(EaD) em todo o Brasil. No entanto, percebe-se, na maioria das vezes, um 
despreparo para implementação, acompanhamento e aplicação do mesmo. 
Quando o assunto é material didático de um determinado curso a situação não é 
diferente. 

Para justificar a importância desse projeto é necessário expor que a logística que 
envolve um sistema em EaD é ampla e complexa. Para David (2005) a elaboração 
de programas de educação a distância para um grande número de estudantes 
encerra desafios relacionados às necessidades de logística de produção de 
material entre outros. Ao pensarmos em termos de escala, projetos com milhares 
de alunos, deve- se abandonar as experiências fragmentadas ou isoladas, bem 
como o amadorismo (soluções improvisadas) com que muitas equipes permitem-
se trabalhar. 

As funções da logística sempre foram relegadas ao segundo plano se comparadas 
aos outros processos administrativos. Com o advento da Internet e dos cursos a 
distância essa posição começa a ser questionada e novas posturas estão sendo 
cobradas (GUILHOTO E MILONE, 2001). 

Este plano de contingência do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, 
portanto, pretende, inicialmente, oferecer aos envolvidos com EaD, orientações 
para produção de material didático para EaD, levando-se em conta as diferentes 
mídias e aplicações. Assim, espera-se contribuir com orientações capazes de criar 
materiais didáticos com requisitos mínimos para atender o público-alvo 
auxiliando na garantia, pelo menos em partes, dos objetivos estabelecidos pelo 
projeto pedagógico do curso para o qual o mesmo estiver sendo elaborado. 

A proposta desse plano de contingência destina-se a qualquer tipo de curso, que 
tenha objetivos claros a ser alcançados, dentro de uma carga horária predefinida, 
considerando ainda a necessidade de seguir um modelo que apresente uma 
identidade visual da instituição ou do curso do qual esse material faz parte, além 
de possibilitar, previamente, o desenho educacional e instrucional do curso, 
visando um aproveitamento e uma organização mais efetiva do tempo disponível 
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para os professores, ou tutores ou instrutores para a interação com os 
participantes do curso. Organizações são mais que estruturas. De acordo com 
Mintzberg, 

Todos os elementos devem se ‘ajustar’ para estar em ‘harmonia’ 
uns com os outros. A organização efetiva é aquela que reúne em 
sua estrutura práticas gerenciais, recompensas e pessoas em um 
pacote que, por sua vez, ajusta- se à estratégia. Porém, as 
estratégias mudam, portanto, a organização deve mudar. 
(MINTZBERG et al., 2006, p. 199) 

Normalmente, muitas instituições já trabalham com a produção e distribuição de 
material didático para seus cursos na modalidade a distância, no entanto, não 
possuem um procedimento logístico, devidamente documentado para auxiliar no 
processo e torná-lo eficaz e eficiente, tendo em vista dos recursos disponíveis para 
esse processo. 

A implementação e execução dessa proposta precisa ser considerada tendo como 
base a visão sistêmica e os diversos atores que compõem uma equipe 
multidisciplinar de educação a distância. 

Visão sistêmica consiste na habilidade que se tem de visualizar os sistemas (as 
variadas partes que constituem um todo, interligadas e interdependentes entre si) 
e ter o conhecimento do todo (VIEIRA, et al., 2005). O autor complementa 
informando que a Teoria Geral de Sistemas é interdisciplinar, pois pode ser 
utilizada em variados ramos da investigação científica, e que podemos subdividir 
e analisar as organizações em dois modelos de sistemas: os sistemas reducionistas 
ou elementares e os sistemas holísticos ou sistêmicos. 

Daí a importância de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento dessa 
proposta, visto que será a partir da capacidade de identificar as ligações de fatos 
particulares do sistema de produção do material didático como um todo é que será 
possível conhecer esse todo, das funções, dificuldades e características de cada 
etapa, das colaborações e influências de cada segmento dentro do processo 
inteiro. 

Antes de tudo é necessário definirmos como entender o termo material didático. 
A palavra didática pode ser traduzida como arte ou técnica de ensinar. Assim 
material didático é todo material disponibilizado para o aluno visando atender 
objetivos de ensino e aprendizagem. “Um conteúdo, material ou recurso digital, 
sem dúvida não é pedagógico senão tiver, de maneira intrínseca e/ou extrínseca, 
uma intenção ou objetivo pedagógico ou se inserir em um cenário de 
aprendizagem” (SILVA e JOYE, 2006). 

Muitas vezes o papel do material didático nos cursos de EaD tende a substituir 
algumas atividades do professor, o espaço de aula, a troca de ideias entre os pares. 
Assim, o material didático para EaD precisa ir além da simples exposição de 
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conteúdo. Segundo Freman (2003), eles têm que fornecer o conteúdo a aprender; 
estruturar o conteúdo em sessões de aprendizagem; ajudar os estudantes na 
decidir de quais partes precisam usar e quando; fornecer atividades para ajudá-
los a aprender o conteúdo e a aplicá-lo; fornecer feedback aos alunos ajudando-os 
a aprenderem com os erros; promover a motivação dos alunos; ajudar os 
estudantes a desenvolverem técnicas de estudo essenciais para estudarem 
individualmente; e fornecer uma maneira dos estudantes avaliarem a sua 
progressão. 

Apesar da lista acima traduzir uma relação de ações esperadas de um professor, 
nenhum de nós espera que essas mesmas ações sejam realizadas por um livro 
tradicional. Para Freman (2003) “os materiais de aprendizagem são os elementos 
centrais nos sistemas de EaD. Materiais com deficiências de concepção resultarão 
em taxas de desistências elevadas e má reputação para a instituição”. 

Assim exposto, a proposta do projeto de produção de material didático para EaD 
será uma construção coletiva, sistemática, organizada e de atualização contínua, 
que fará uso de diferentes ferramentas da gestão da qualidade, e plano de ação de 
cada membro da equipe multidisciplinar, de acordo com as características de cada 
material e formato. 

3. GESTÃO DA QUALIDADE, LOGÍSTICA E CONTROLE 

A Gestão da Qualidade pode e deve estar entre os objetivos de uma organização. 
Qualquer setor ou área de conhecimento necessita de ferramentas e estratégias 
para melhorar continuamente seus processos, visando superar as expectativas 
dos serviços prestados aos seus clientes. 

A qualidade dos produtos e serviços prestados é mensurada pelos clientes, de 
acordo com a percepção do mesmo em relação às suas necessidades e 
expectativas, (GAITHER; FRAZIER, 2012). 

Um dos aspectos que são cruciais dentro da gestão da qualidade é o gerenciamento 
logístico. Conforme Dornier et al (2010), a logística é a gestão de fluxos entre 
funções de negócios. Tradicionalmente, as companhias incluíam a simples entrada 
de matérias primas ou fluxos de saída de produtos acabados. No entanto essa 
definição expandiu-se e inclui todas as formas de movimentos de produtos e 
informações ocorridos no processo produtivo. 

O controle, sob a ótica da qualidade em processos logísticos desempenha um papel 
importante para o gerenciamento. Segundo Slack et al (2009), o controle é o 
processo de lidar com variações, pode significar que os planos precisem ser 
refeitos a curto prazo. O controle faz os ajustes necessários para que permitem 
que a operação atinja os objetivos que o plano estabeleceu. 

Nesse sentido, controlar a produção e distribuição de material didático para curso 
de EaD, onde existe a necessidade de produzir um conteúdo sob medida e muitas 



 
 

 

279 

vezes em grande quantidade ou para uso massificado tem sido um dos grandes 
desafios dos gestores. 

Por isso, esse suporte teórico tem a finalidade de, respaldado por diversos autores 
e principalmente por instrumentos de avaliação e referenciais de produção de 
material, elaborados pelo órgão máximo de educação no Brasil, apontar 
características e pontos chaves para elaboração de materiais de qualidade para 
EaD no Brasil. 

4. ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

O objetivo principal desse projeto é propor a sistematização e implantação de um 
controle efetivo de produção e distribuição de material didático para cursos na 
modalidade a distância, garantindo as exigências definidas nos documentos 
oficiais do MEC. 

Assim sendo, esse projeto faz uma reflexão sobre a importância do planejamento 
da qualidade e, através de um mapeamento do fluxo de trabalho e criação de um 
plano de ação, avaliar se esses estão ou não sendo cumpridos, conforme planejado, 
durante o processo de produção e distribuição de material didático. 

5. PLANEJAMENTO TÁTICO E OPERACIONAL 

Os materiais didáticos para EaD são desenvolvidos a partir de alguma 
característica que o definem como adequado para essa modalidade de educação. 
Segundo Freman (2003), esses materiais normalmente contêm: resultados da 
aprendizagem; conselhos para o estudo; estilo de escrita acessível, sendo o 
estudante abordado como ‘você’; exemplos; layout aberto e altamente estruturado 
com muitos títulos; sinalização profusa; atividades com feedback; menos texto do 
que num livro de texto; espaços estruturados em que se pode escrever respostas 
às atividades; resumos e listas de pontos principais; testes de progressão 
autoavaliados. 

Produzir material didático que envolva essa complexidade e, sobretudo, que esteja 
disponível em mais de um tipo de mídia, envolverá uma equipe multidisciplinar 
capacitada para tal processo, conforme já antecipado na descrição da visão 
sistêmica da EaD. Essa equipe deverá contar com pessoal da área técnica, 
professores, pedagogos e designer, além de especialistas na área de EaD. 

Uma segunda decisão girará em torno das condições de aquisição de material 
didático. São três opções: comprar, desenvolver ou adaptar. A produção de 
material para EaD envolve tempo e dinheiro, por isso muitas vezes cogita-se a 
compra de materiais já disponível por terceiros. No entanto, comprar material 
pronto exige atenção específica, visto que normalmente trata-se de cursos e 
público-alvo bem definido e específico. Dessa forma é necessário observar se, de 
acordo com Freman (2003): os materiais têm o conteúdo apropriado? Começam 
num nível apropriado? Correspondem aos padrões de qualidade estabelecidos 
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pelo curso? Os materiais estarão disponíveis para utilização enquanto precisar 
deles? 

Assim a recomendação será comprar material de terceiros apenas se o número de 
aluno for menor, ciente de que um número maior de estudantes por curso 
viabilizará a produção de material próprio. 

Se a opção for criar o próprio material do curso, deve-se estar atendo para os 
custos e tempo necessários para esse processo. Pesquisas na área recomendam 
que a criação de material próprio seja feita em virtude do tamanho de seu 
mercado, visto que bons materiais didáticos demoram bastante tempo para serem 
produzidos e geram um elevado custo. 

A adaptação de material didático é o processo mais indicado, visto que minimiza 
o tempo e os custos de produção. Esse processo pode ser obtido através dos Guias 
de Estudos. 

Um Guia de Estudos, segundo Freman (2003) é um conjunto de notas que guiam 
os estudantes no trabalho com um ou mais conjuntos de materiais publicados. Na 
sua forma mais simples, um guia de estudo consiste num livro de textos publicado 
e um guia de estudo escrito especialmente para ajudar os estudantes a trabalhar 
com o livro de texto. (FREMAN, 2003, p. 78). 

O autor pontua ainda algumas vantagens e desvantagens dos guias de estudo. 
Entre as vantagens ele cita: custo mais baixo; podem ser utilizados os melhores 
textos publicados; pode dar aos estudantes acesso a uma variedade de pontos de 
vista. E entre as desvantagens destaca: não ser possível encontrar exatamente o 
texto pretendido; o risco de que o texto possa deixar de ser impresso; o texto pode 
ter sido escrito para um tipo de público diferente dos seus estudantes (FREMAN, 
2003). 

Dessa forma é importante que a seleção de texto indicados no Guia de Estudos seja 
criteriosa e esteja em consonância com o projeto pedagógico do curso, visando o 
público-alvo específico. Os textos selecionados para o Guia de Estudos e a própria 
linguagem do Guia deve, sempre que possível, “dirigir-se diretamente ao sujeito 
da aprendizagem, no intuito de envolvê-lo, fazê-lo pensar-se como interlocutor 
daquele material” (REFERENCIAL PARA ELABORAÇÃO..., 2007). 

Ainda segundo o Referencial para Elaboração de Material Didático para EaD 
(2007), 

• Deve-se buscar a integração do material didático (impressos, audiovisuais e 
materiais para ambientes virtuais de ensino e aprendizagem), no intuito de que 
eles se complementem. 

• Deve ser desenvolvida uma identidade visual que possibilite a percepção de 
que essas mídias pertencem a um determinado curso. 
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• Deve prever a utilização do maior número possível de meios, de modo a 
permitir o atendimento aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos do 
curso. 

• O material didático desenvolvido para cursos a distância é experimental e 
perecível. Além disso, os materiais devem considerar a ergonomia, no que se 
refere à presteza, usabilidade e acessibilidade. 

• Utilizar uma linguagem amigável, clara e concisa, em tom de conversação. Os 
materiais desenvolvidos, conservados em repositórios. 

• O conteúdo audiovisual deve ser facilmente relacionado com o do material 
impresso e o do ambiente virtual (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007). 

Uma vez definidos os materiais são necessários ainda atenção para o tipo de mídia 
em que o mesmo será disponibilizado. Recomenda-se a diversificação de mídias, 
com o objetivo de proporcionar e potencializar a aprendizagem tendo em vista as 
preferências visuais, auditivas dos alunos. 

Bates (1995, apud FREMAN, 2003) sugere a escolha dos meios com base em 
alguns fatores: 

• Acessibilidade para os estudantes: Não faz sentido escolher meios a que os seus 
estudantes possam ter dificuldades de acesso. Os meios impressos são acessíveis 
para todos os estudantes. Outros meios dependerão de os estudantes terem 
acesso à tecnologia apropriada. 

• Capacidade de interatividade: Quanto mais rapidamente os estudantes 
receberem o feedback, mais depressa eles aprendem. 

• Rapidez de atualização: Alguns meios podem ser atualizados mais rapidamente 
que outros. Os cursos baseados na Web podem ser atualizados diariamente 
(embora fosse estranho fazê-lo), enquanto os meios impressos demoram muito 
mais tempo a atualizar. (BATES, 1995, p. 16-17 apud FREMAN, 2003). 

Assim, apenas na intenção de resumir esse planejamento, elaborou-se um 
planejamento dos fluxos de trabalho e ações que deverão ser seguidas para 
produção e distribuição de material didático para EaD. 

6. PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

Depois de analisados os pressupostos teóricos sobre a produção de material 
didático, os indicadores de qualidade para EaD e os conceitos de qualidade, 
logística e controle; é necessário definir quais os objetivos de qualidade que se 
deseja alcançar com a produção do material. Nesse sentido, os referenciais de 
qualidade para EaD e os instrumentos de avaliação de cursos norteiam as decisões 
estratégicas por apresentarem indicadores reais de avaliação de instituições de 
ensino e seus cursos. 
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Definidos os envolvidos no processo, as metas de qualidade e o que se espera do 
produto final, é necessário tornar visíveis as ações necessárias e iniciar o processo 
de desenho das atividades para garantia da qualidade. 

a) Fluxograma dos processos de trabalho 

Depois de criados os itens que compõem o material didático das disciplinas de 
EaD, é necessário criar o fluxo de execução das atividades para garantir a 
compreensão do modelo por todos os envolvidos no processo, de forma que 
estabeleça inter-relações entre os núcleos e demonstre a dependência entre eles 
para andamento das atividades dentro dos prazos estabelecidos. Ao relacioná-los, 
o fluxo é colocado de forma visível e, por representar dinâmica multidisciplinar de 
execução, exige atenção sob as responsabilidades de cada etapa. O fluxograma de 
um processo, segundo Campos (1992), é fundamental para a padronização e 
posterior entendimento do processo. Ele facilita a visualização ou identificação 
dos serviços produzidos, do processo, das funções, responsabilidades e dos pontos 
críticos. 

De forma sucinta, o fluxo de processos abaixo mostra as principais ações e 
decisões desde a definição feita pelo coordenador do curso sobre quais disciplinas 
necessitam de produção de material, passando pela escolha do professor e suas 
ações, as decisões e verificação de material feito pela equipe de designer 
educacional até chegar à revisão e acompanhamento realizado pelo suporte. Os 
detalhes desse mapeamento podem ser verificados na figura 01. 

Figura 01 – Fluxo de processos de produção de material didático 
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Fonte: (os autores – software Gliffy) 

Segundo Slack et al. (2009), o fluxograma é uma técnica de mapeamento que 
permite o registro de ações e a identificação dos pontos de tomada de decisão que 
ocorrem no fluxo real. A adoção desta prática na execução dos serviços visa a 
garantia da qualidade (das metas estabelecidas para produção do material), e 
também, difundir entre todos os membros da equipe a visão global dos processos, 
de forma a implementar a cultura da qualidade total em serviços. 
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Segundo Slack et al. (1997), o fluxograma é uma técnica de mapeamento que 

permite o registro de ações e a identificação dos pontos de tomada de decisão que 

ocorrem no fluxo real. A adoção desta prática na execução dos serviços visa a garantia 

da qualidade (das metas estabelecidas para produção do material), e também, difundir 

entre todos os membros da equipe a visão global dos processos, de forma a 

implementar a cultura da qualidade total em serviços. 
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6. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

6.1. Estrutura Física do Núcleo de Prática Jurídica 

O Núcleo de Prática Jurídica está instalado em espaço físico próprio, com 
recepção, sala para Secretaria de Estágio, sala para o Coordenador de Estágio, sala 
para reuniões, sala para os Professores de Estágio, Sala de Prática Simulada, Salas 
dos Estagiários para Atendimento – Prática Real e salas multiuso. 

O mobiliário disponibilizado atende aos padrões das demais instalações do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

http://www.sj.cefetsc.edu.br/wiki/images/5/56/Apresentacaocassandra2ciclo.ppt
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O Núcleo de Prática Jurídica é servido por uma rede de microcomputadores, 
com terminais em todas as salas, com acesso à Internet, para acesso a base de 
dados e aos tribunais.  

No que tange aos serviços, além da Secretaria de Estágio, há fichário 
individualizado dos alunos. O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, com 
o intuito de incrementar a realização das atividades simuladas, mantêm convênios 
com Tribunais Estaduais e Federais para obtenção de cópia de processos.  

6.2. Realização de Práticas Jurídicas Simuladas e de Arbitragem, Negociação, 
Conciliação, Mediação e Atividades Jurídicas Reais, Atendendo às Demandas 
do Curso 

O Núcleo de Prática Jurídica tem como finalidade coordenar, supervisionar 
e orientar a execução das atividades do Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, de forma 
que possa desenvolver no aluno-estagiário habilidades próprias para a sua 
qualificação, permitindo assim, que a sua atuação como profissional venha se 
pautar em valores de responsabilidade, solidariedade, ética e bem comum. 

As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, 
compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e 
rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas 
relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, práticas de 
negociação, mediação e suas modalidades, conciliação, arbitragem e práticas de 
tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico, tudo sob o 
controle, orientação e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica. O estudo do Código 
de Ética e Disciplina das profissões jurídicas deve perpassar todas as atividades 
vinculadas ao Estágio Supervisionado. 

As atividades de Estágio Supervisionado podem ser reprogramadas e 
reorientadas de acordo com as competências gradualmente reveladas pelo aluno, 
até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 
contempladas pela formação jurídica. 

O Estágio Supervisionado é realizado do 6º ao 10º semestre do Curso de 
Graduação em Direito. O aluno deve desenvolver uma programação que totalize a 
carga horária mínima a ser cumprida.  

Durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, são organizadas 
visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a 
assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com 
apresentação de relatórios das audiências. Das visitas programadas são redigidos 
relatórios circunstanciados a serem apresentados ao Professor de Estágio para 
avaliação. 
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Nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos os 
componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Simulada I” 
e “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Simulada II”, respectivamente, com 
carga horária de 80 horas/aula, cada, sendo cumprida em atividades de prática 
simulada. 

A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não 
forenses; a elaboração de peças processuais e profissionais simuladas e a atuação 
em processos simulados. Para fins de realização das atividades de prática 
simulada, os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no 
mínimo, 02 (dois), e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 

Nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos os 
componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática em Conciliação e 
Mediação” e “Estágio Supervisionado – Prática em Negociação e Arbitragem”, 
respectivamente, com carga horária de 40 horas/aula, cada, sendo cumprida em 
atividades de prática de conciliação, mediação, negociação e arbitragem. 

A prática de conciliação, mediação, negociação e arbitragem abrange o 
exercício simulado e/ou real das técnicas relacionadas a cada modalidade para 
solução de conflitos. Para fins de realização das atividades de conciliação, 
mediação, negociação e arbitragem, os alunos do Estágio Supervisionado são 
divididos em equipes de, no mínimo, 02 (dois), e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 

No 9º semestre do Curso de Graduação em Direito é oferecido o componente 
curricular “Estágio Supervisionado – Prática de Tutela Coletiva”, com carga 
horária de 40 horas/aula,  sendo cumprida em atividades de prática de tutela 
coletiva. 

Nos 8º, 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito são oferecidos 
os componentes curriculares “Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Real I”, 
“Estágio Supervisionado – Prática Jurídica Real II” e “Estágio Supervisionado – 
Prática Jurídica Real III”, respectivamente, com carga horária de 100 horas/aula, 
cada, sendo cumprida em atividades de prática real. 

A prática real é realizada na própria Instituição, no Núcleo de Práticas 
Jurídicas, admitindo-se sua realização parcial por meio de convênios com 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; serviços de assistência 
judiciária implantados na instituição; órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais 
importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de 
relatórios que são encaminhados à Coordenação de Estágio, para a avaliação 
pertinente. 

A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de 
peças processuais e o acompanhamento dos respectivos processos através do 
Núcleo de Práticas Jurídicas. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Práticas 
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Jurídicas os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de, no 
mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 07 (sete) estudantes. 

O Núcleo de Prática Jurídica possui regulamento específico, a seguir 
apresentado, destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e de 
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais, sendo 
ofertado visitas orientadas, em atendimento às demandas do curso e buscando a 
interdisciplinaridade das matérias legais.  

6.3. Oferta de Visitas Orientadas, Atendendo às Demandas do Curso 

Durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, são organizadas 
visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a 
assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com 
apresentação de relatórios das audiências. Das visitas programadas são redigidos 
relatórios circunstanciados a serem apresentados ao Professor de Estágio para 
avaliação. 

6.4. Interdisciplinaridade das Matérias Legais 

As atividades do NPJ buscam efetivar a interdisciplinaridade das matérias 
legais, no sentido de evidenciar a superação da visão fragmentada do 
conhecimento e dos processos naturais e sociais. Partindo da ideia de que a 
realidade só pode ser apreendida se for considerada em suas múltiplas dimensões, 
ao propor o estudo de um objeto, busca-se, não só levantar quais os conteúdos 
podem colaborar no processo de aprendizagem, mas também perceber como eles 
se combinam e se interpenetram. Os alunos são incentivados a verificar que o 
conteúdo de um determinado componente curricular não se esgota e se isola ao 
final do período letivo, pois seus conceitos e, sobretudo, seus institutos, são 
utilizados ao longo de todo o curso e, mais, de toda a vida do profissional. 

6.5. Avaliação Periódica quanto ao Atendimento da Demanda do Curso pelo 
Núcleo de Prática Jurídica em suas Atividades Básicas 

Há avaliação periódica quanto ao atendimento da demanda do curso pelo 
NPJ em suas atividades básicas, também utilizada em processos de planejamento 
para o adequado atendimento da demanda existente.  

O NPJ realiza semestralmente avaliação quanto ao atendimento da demanda 
do curso em suas atividades básicas, valendo-se dos relatórios elaborados pelos 
alunos-estagiários e professores de estágio, analisando aspectos quantitativos e 
qualitativos dos atendimentos realizados na prática jurídica real, convênios 
firmados, visitas orientadas realizadas, atividades de prática simulada ofertadas e 
demais itens que demonstrem a produtividade do NPJ.  
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A avaliação semestral é materializada em relatório circunstanciado, por 
parte do Coordenador de Estágio, que é submetido ao Colegiado de Curso para 
aprovação e encaminhado à Reitoria e Conselho Universitário para conhecimento.  

6.6. Processos de Planejamento para o Adequado Atendimento da Demanda 
Existente 

O planejamento das atividades do NPJ é elaborado nos 30 primeiros dias de 
cada semestre letivo, com base no relatório produzido no semestre anterior, 
objetivando aprimorar a qualidade das atividades desempenhadas e expandir o 
âmbito de atuação do NPJ e o alcance de suas ações.  

O planejamento das atividades do NPJ leva em consideração toda as 
atividades a serem desenvolvidas em seu âmbito.  

Podem ser aplicados questionários junto à comunidade acadêmica e à 
população da região de atuação do NPJ para sondagem de propostas e frentes de 
atuação do NPJ.  

Além disso, o NPJ recebe, em fluxo contínuo, sugestões da população local 
para incluir, quando viáveis, em seu planejamento semestral. 

6.7. Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica 

A seguir é apresentada a regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica. 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Núcleo de Prática Jurídica do Curso de 
Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Capítulo II – Da Denominação e Personalidade Jurídica 

Art. 2º. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), sob a denominação social de NÚCLEO 
DE PRÁTICA JURÍDICA CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, localizado 
no município de Icó, Estado do Ceará, é uma unidade acadêmica, de iniciativa 
particular, sem finalidade lucrativa, de duração indeterminada e de vinculação 
jurídica e didático-científica ao Curso de Graduação em Direito do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO.  

Parágrafo Único. O Núcleo de Prática Jurídica, voltado para a formação prática dos 
alunos do Curso de Graduação em Direito, regularmente matriculados e com 
frequência efetiva, rege-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito, pelo Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE 
DO SALGADO, por este Regulamento e demais normas aplicáveis. 
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Capítulo III – Da Finalidade 

Art. 3º. O Núcleo de Prática Jurídica tem como finalidade coordenar, supervisionar 
e orientar a execução das atividades do Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, de forma 
que possa desenvolver no aluno-estagiário habilidades próprias para a sua 
qualificação, permitindo assim, que a sua atuação como profissional venha se 
pautar em valores de responsabilidade, solidariedade, ética e bem comum. 

Parágrafo Único. O Núcleo de Prática Jurídica, buscando a complementação das 
atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado, poderá 
firmar convênios e contratos com entidades públicas e privadas, sociedade civil 
organizada e organizações não governamentais de forma que possibilitem a 
participação dos alunos-estagiários na prestação de serviços jurídicos e 
assistência jurídica integral. 

Art. 4º. As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, 
compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e 
rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas 
relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, práticas de 
negociação, mediação e suas modalidades, conciliação, arbitragem e práticas de 
tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico, tudo sob o 
controle, orientação e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica.  

Parágrafo Único. As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser 
reprogramadas e reorientadas de acordo com as competências gradualmente 
reveladas pelo aluno, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, 
como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas 
carreiras contempladas pela formação jurídica. 

Art. 5º. O Estágio Supervisionado integra o Curso de Graduação em Direito como 
componente curricular obrigatório, cuja aprovação é imprescindível para a 
obtenção do diploma de bacharel em Direito. 

Parágrafo Único. O Estágio Profissional de Advocacia (Estatuto da OAB) possui 
natureza extracurricular e pode ser realizado inclusive por bacharéis em Direito. 

Capítulo IV – Dos Objetivos 

Art. 6º. O Núcleo de Prática Jurídica tem como objetivos: 

I – implementar as atividades necessárias ao cumprimento do Estágio 
Supervisionado, buscando a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 
desenvolvidos durante o curso, mediante acompanhamento e avaliação das 
atividades de estágio e das ações e atividades desenvolvidas pelos alunos, 
assegurando, dessa forma, a abordagem multidisciplinar; 
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II – propiciar condições para o desenvolvimento de consciência crítica do aluno 
como um dos requisitos fundamentais na construção de sua identidade 
profissional, estimulando-o à definição de posicionamento ético-profissional, 
diante dos desafios e exigências da profissão; 

III – assumir a responsabilidade social, através da prestação e atendimento 
integral de serviços gratuitos e de qualidade a todo cidadão carente que necessitar 
de assistência jurídica, de forma que, ao atender às suas necessidades esteja 
contribuindo para o bem-estar comum e, consequentemente para a melhoria e 
qualidade de vida do cidadão atendido. 

Capítulo V – Da Estrutura Organizacional e Administrativa 

Art. 7º. O Núcleo de Prática Jurídica é composto por: 

I – Coordenador de Estágio; 

II – Professores de Estágio e Supervisor de Processos; 

III – Secretaria de Estágio;  

IV – Alunos-Estagiários. 

Seção I – Do Coordenador de Estágio 

Art. 8º. O Coordenador de Estágio é indicado pela Reitoria do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, ouvido o Colegiado do Curso de Graduação 
em Direito.  

Art. 9º. Compete ao Coordenador de Estágio: 

I – coordenar o Núcleo de Prática Jurídica e implementar as decisões do Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito referentes a estágios; 

II – elaborar, semestralmente, proposta de distribuição entre os Professores de 
Estágios das diversas atividades atinentes ao Estágio Supervisionado, 
encaminhando-a ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito; 

III – aprovar a composição de equipes e escalas de horário dos estagiários junto 
ao Núcleo de Prática de Jurídica, de forma a manter uma distribuição equitativa de 
alunos nos diversos horários de funcionamento do mesmo; 

IV – propor, ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito, projetos de trabalho 
interdisciplinar a serem desenvolvidos conjuntamente com outros cursos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO junto ao Núcleo de Prática de 
Jurídica; 
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V – dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos alternativos de 
estágio encaminhados ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito pelos 
Professores de Estágios; 

VI – autorizar atividade externa de estágio em escritório de advocacia, órgão, 
entidade ou empresa pública ou privada conveniada com o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO; 

VII – autorizar a participação em programa alternativo de estágio devidamente 
aprovado; 

VIII – avaliar o estágio externo desenvolvido e escritório de advocacia, órgão, 
entidade ou empresa pública ou privada conveniada com o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO; 

IX – apresentar ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito, semestralmente, 
relatório do trabalho desenvolvido como Coordenador de Estágio; 

X – tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao 
efetivo cumprimento deste Regulamento. 

Seção II – Dos Professores de Estágio e do Supervisor de Processos 

Art. 10. São Professores de Estágio aqueles que exercem atividades no Núcleo de 
Prática Jurídica, competindo-lhes principalmente: 

I – orientar, supervisionar e avaliar as visitas orientadas e atividades de prática 
simulada e real das equipes de estagiários sob sua responsabilidade, atribuindo-
lhes as respectivas notas; 

II – efetuar o controle de frequência, ao Estágio Supervisionado, dos estagiários 
pertencentes às equipes pelas quais for responsável; 

III – acompanhar a elaboração e corrigir as peças processuais assinando, 
juntamente com os estagiários pertencentes às equipes pelas quais forem 
responsáveis, as petições encaminhadas ao Poder Judiciário através do Núcleo de 
Prática de Jurídica; 

IV – avaliar a participação das equipes de estagiários pelas quais for responsável, 
nas audiências dos processos encaminhados ao Poder Judiciário através do Núcleo 
de Prática de Jurídica; 

V – proceder a correição bimestral, examinando todos os relatórios das audiências 
realizadas e cópias das sentenças dos processos liquidados; 

VI – avaliar semestralmente os alunos e/ou grupos de alunos sobre as atividades 
desenvolvidas no NPJ; 
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VII – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função. 

§1º. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação e 
coordenação atinentes ao Estágio Supervisionado são consideradas atividades 
docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do corpo docente vinculado 
ao Curso de Graduação em Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO. 

§2º. Para fins do Plano de Atividades do Curso de Graduação em Direito, cada 
conjunto de equipes orientadas pelo mesmo Professor de Estágio, em um mesmo 
horário, é considerada uma única turma. 

§3º. A escala de trabalho dos Professores de Estágio junto ao Núcleo de Prática de 
Jurídica é determinada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Direito, ouvido 
o Coordenador de Estágio, e deve buscar manter no máximo 03 (três) equipes para 
cada professor em cada horário letivo, para orientação e supervisão de suas 
atividades. 

Art. 10-A . Caberá ao Supervisor de Processos: 

I – sugerir ao Professor de Estágio complementações, retificações ou adoção de 
medidas processuais, as quais tenham sido omitidas nas peças elaboradas pelos 
estagiários, bem como confirmar as já adotadas. 

II – em caso de complementação ou retificação, encaminhar as peças ao professor 
para que o mesmo esclareça o estagiário acerca da implementação das práticas 
indicadas; 

III – verificar e, caso seja necessário, determinar a complementação das 
documentações anexas às peças elaboradas pelos estagiários; 

IV - encaminhar à Defensoria Pública as peças elaboradas e já corrigidas, 
acompanhadas das documentações pertinentes. 

Seção III – Da Secretaria de Estágio 

Art. 11. Compete à Secretaria de Estágio: 

I – manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de 
toda a documentação e legislação referentes ao Estágio Supervisionado; 

II – expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao Estágio 
Supervisionado, respeitadas as competências específicas das demais Secretarias 
existentes no âmbito do Curso de Graduação em Direito, previstas na legislação 
vigente; 

III – manter arquivo de controle de todos os convênios que o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO possui para estágios na área do Direito, bem 
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como cópias dos termos de compromisso de todos os alunos que estiverem 
realizando seus estágios com base nesses convênios; 

IV – manter arquivo com cópias de todos os processos ajuizados através do Núcleo 
de Prática de Jurídica, que devem ser atualizados pelos estagiários; 

V – manter cadastro de clientes do Núcleo de Prática de Jurídica, que deve ser 
atualizado com base nos dados fornecidos pelos estagiários a cada novo 
atendimento ou ato processual; 

VI – fazer a inscrição e encaminhamento das partes ao atendimento pelos 
estagiários, respeitando a proporcionalidade por equipe; 

VII – manter uma agenda das audiências referentes aos processos ajuizados 
através do Núcleo de Prática de Jurídica, que deve ser atualizada pelos estagiários; 

VIII – acompanhar, juntamente com os estagiários, as publicações oficiais; 

IX – desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 
solicitadas pelo professor Coordenador de Estágio na forma deste Regulamento. 

Seção IV – Dos Alunos-Estagiários 

Art. 12. São considerados Alunos-Estagiários, para fins do Estágio Supervisionado, 
todos os alunos matriculados nos componentes curriculares “Estágio 
Supervisionado”, competindo-lhes principalmente: 

I – realizar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados e orientados; 

II – cumprir seus plantões junto ao Núcleo de Prática Jurídica; 

III – preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos no 
Núcleo de Prática Jurídica, encaminhando-as à Secretaria de Estágio para fins de 
cadastramento; 

IV – entregar, periodicamente, ao Professor de Estágio responsável pela equipe 
relatório onde descreve detalhadamente todas as atividades realizadas durante o 
período respectivo e efetuar uma autoavaliação de seu desempenho; 

V – redigir e assinar as petições, juntamente com o Professor de Estágio, de todos 
os processos nos quais participe efetivamente; 

VI – comparecer, sempre que designado, aos atos processuais decorrentes dos 
processos sob responsabilidade da equipe a qual pertença; 

VII – acompanhar as publicações oficiais visando manter atualizada a agenda de 
audiências existente junto a Secretaria de Estágio; 
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VIII – cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua 
responsabilidade; 

IX – agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Núcleo de 
Prática Jurídica do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO; 

X – autoavaliar-se ao final do semestral sobre as atividades desenvolvidas no NPJ; 

XI – cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes ao 
Estágio Supervisionado. 

§1º. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Prática Jurídica, bem como para 
a realização dos trabalhos simulados, os alunos do Estágio Supervisionado serão 
divididos em equipes distribuídas conforme critério estabelecido no Regulamento 
de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

§2º. Para as atividades desenvolvidas na sede do NPJ, o traje atenderá à realidade 
forense, sendo inadequado o uso de camisetas regatas, shorts , calções, bermudas 
e bermudões, chinelos, minissaias, tops, boné e decotes, não sendo permitida a 
entrada de alunos com vestimenta inadequada, e a ausência será computada nas 
atividades daquele dia.  

Capítulo VI – Do Regime Disciplinar do Estágio Supervisionado 

Art. 13. Os alunos em fase de estágio junto ao NPJ estão sujeitos às seguintes 
advertências e sanções disciplinares, quando relatadas a partir da descrição de 
ocorrências:  

I – advertência oral, na presença de uma testemunha, por: 

a) por descortesia a qualquer membro da coordenação do estágio supervisionado, 
aos Professores de Estágio, supervisores, funcionários, usuários e alunos;  

b) por comentários indevidos sobre os atendimentos realizados no NPJ; 

c) por perturbação da ordem nos locais de estágio supervisionado;  

d) conduta inadequada, quando estiver se apresentando como estagiário do 
Núcleo de Práticas Jurídicas do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, em 
visitas técnicas, estágio externo e outros; 

e) desobediência a qualquer determinação emanada da Reitoria, coordenadorias 
ou de qualquer membro do corpo docente, no exercício de suas funções; 

f) por prejuízo material ao patrimônio dos locais de estágio, incluindo-se os locais 
conveniados, obrigando-se o estagiário a ressarcir os danos. 
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II – repreensão escrita por: 

a) reincidência nas faltas previstas no inciso I;  

b) uso de meios fraudulentos durante suas condutas acadêmicas, sem prejuízo de 
nota zero se tratar de atividades para avaliação; 

c) referências desrespeitosas à Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO, Coordenação do Curso, à Coordenação do NPJ, aos supervisores, 
docentes e às instituições conveniadas; 

d) captação de clientes para escritórios de advocacia, utilizando-se do NPJ e seus 
usuários. 

III – suspensão, com perda das aulas e avaliações, por: 

a) reincidência nas faltas previstas nos incisos anteriores; 

b) agressão verbal a aluno, funcionário, docente, supervisor, dirigente ou usuário, 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO ou das instituições conveniadas; 

c) uso de meios fraudulentos em quaisquer atividades acadêmicas;  

d) desobediência a este Regulamento, normas e regimentos das instituições 
conveniadas, ou atos normativos baixados pelos órgãos competentes;  

e) alteração, desvio, inutilização ou destruição de documentação apresentada 
pelos usuários do NPJ; 

f) cobrança ou percepção de valores e/ou benefícios em razão da assistência 
jurídica prestada no NPJ. 

IV – Desligamento por: 

a) Reincidência nas faltas previstas no inciso III; 

b) Atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal, incompatíveis com a 
moralidade do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO; 

c) Agressão física a aluno, funcionário, docente, supervisor, dirigente ou usuário, 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO ou das instituições conveniadas; 

d) Participação em atos que possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação à 
Mantenedora, a qualquer membro de sua comunidade acadêmica ou às 
instituições conveniadas. 

§1º. A aplicação da penalidade de desligamento ou de suspensão obedece aos 
trâmites dispostos no Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO. 
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§2º. Os casos considerados graves ou reincidentes são tratados por uma comissão 
ética, formada por 03 (três) professores do Curso de Graduação em Direito, 
cabendo a essa comissão a análise acerca da suspensão das atividades por tempo 
determinado. 

§3º. As advertências são pontuadas e somadas no decorrer do período vigente das 
práticas de estágio, tanto simulada como real. 

§4º. A imposição de sansões de advertência e de repreensão por escrito pode ser 
efetuada com fundamento no critério da verdade real. 

§5º. Todas as advertências e ou sanções irão constar no prontuário do aluno, não 
sendo inclusas em seu histórico. 

§6º. A pena de suspensão por tempo determinado faz com que o aluno, durante 
esse período, esteja impedido de frequentar as atividades relacionadas ao estágio, 
computando-se sua ausência nas atividades como falta não justificada. 

§7º. A pena de suspensão por tempo determinado pode acarretar a reprovação 
acadêmica do aluno na área em que estiver atuando no momento da suspensão.   

Art. 14. São instâncias competentes para aplicação das penalidades:  

I – de advertência oral, o Coordenador do NPJ, Coordenador do Curso e o Reitor 
ou Pró-Reitor; 

II – De repreensão, suspensão e desligamento, o Reitor. 

Parágrafo Único. A gravidade da infração poderá, independente de reincidência, 
importar na aplicação de penas de suspensão e desligamento. 

Capítulo VIII – Do Atendimento Adequado da Demanda 

Seção I – Da Avaliação Periódica do NPJ 

Art. 15. O NPJ realizará semestralmente avaliação quanto ao atendimento da 
demanda do curso em suas atividades básicas, valendo-se dos relatórios 
elaborados pelos Alunos-Estagiários e Professores de Estágio, analisando 
aspectos quantitativos e qualitativos dos atendimentos realizados na prática 
jurídica real, convênios firmados, visitas orientadas realizadas, atividades de 
prática simulada ofertadas e demais itens que demonstrem a produtividade do 
NPJ.  

Art. 16. A avaliação semestral será materializada em relatório circunstanciado, por 
parte do Coordenador de Estágio, que será submetido ao Colegiado de Curso para 
aprovação e encaminhado à Reitoria e Conselho Universitário para conhecimento.  

Seção II – Do Planejamento das Atividades 
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Art. 17. O planejamento das atividades do NPJ será elaborado nos 30 primeiros 
dias de cada semestre letivo, com base no relatório produzido no semestre 
anterior, objetivando aprimorar a qualidade das atividades desempenhadas e 
expandir o âmbito de atuação do NPJ e o alcance de suas ações.  

Parágrafo Único. Para o primeiro semestre de funcionamento do NPJ, não se aplica 
a exigência de consideração do relatório anual estabelecida no caput.  

Art. 18. O planejamento das atividades do NPJ deverá levar em consideração toda 
as atividades a serem desenvolvidas em seu âmbito.  

Art. 19. Poderão ser aplicados questionários junto à comunidade acadêmica e à 
população da região de atuação do NPJ para sondagem de propostas e frentes de 
atuação do NPJ.  

Art. 20. O NPJ receberá, em fluxo contínuo, sugestões da população local para 
incluir, quando viáveis, em seu planejamento semestral  

Capítulo VIII – Das Disposições Finais 

Art. 21. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenação de Curso, 
ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 22. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 
do Curso de Graduação em Direito.  

7. PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO apresenta condições 
adequadas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, conforme o disposto na CF/88, artigos 205, 206 e 208, na NBR 
9050/2004, da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 
6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003.  

Para os alunos portadores de deficiência física, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
VALE DO SALGADO apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre 
circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 
arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; elevador; rampas com 
corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros 
adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 
rodas;·barras de apoio nas paredes dos banheiros;·lavabos e bebedouros em 
altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO desde o acesso até a conclusão do curso, 
proporcionará sala de apoio contendo: teclados em Braille; impressora Braille 
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acoplada a microcomputador; sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora 
que amplie textos; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de 
textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 
scanner acoplado a microcomputador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 
em Braille; acervo bibliográfico em fitas de áudio. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO providenciou, também, a 
sinalização dos espaços com piso tátil, de acordo com o estabelecido na Norma 
Técnica da ABNT 9050. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, desde o acesso até a conclusão do curso, 
proporcionará intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da 
realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em 
texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 
aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita (para o 
uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 
matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 
especificidade linguística dos surdos. 

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO incluiu em seu quadro o tradutor e intérprete 
de LIBRAS - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à 
informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional atua:  

a) nos processos seletivos para os cursos no CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
SALGADO;  

b) nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e 
conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas;  

c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS é inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de 
formação de professores para o exercício do magistério e no curso de 
Fonoaudiologia, caso o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO venha a 
oferecê-lo. Nos demais cursos superiores, é oferecida como componente 
curricular optativo.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO coloca à disposição de 
professores, alunos, funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade 
reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades acadêmicas e 
administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  
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8. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA 

Em observância a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO garante a proteção dos direitos da pessoa 
com transtorno do espectro autista. 

Nos termos do Decreto nº 8.368, de 02 de dezembro de 2014, que 
regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o 
direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema 
educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a 
educação infantil até a educação superior. 

O direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação é 
assegurado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO, sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os 
preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Dessa forma, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO não recusa a 
matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de 
deficiência. 

Visando assegurar às pessoas com transtorno do espectro autista o acesso e 
permanência no ensino superior, o CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO 
adota as seguintes estratégias: 

• Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do 
estudante no contexto acadêmico, para possibilitar a construção de processos de 
significação da experiência acadêmica; 

• Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por meio da 
antecipação da organização das atividades de inerentes ao cotidiano acadêmico; 

• Organização de todas as atividades acadêmicas de forma compartilhada com os 
demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, tais como: 
horário reduzido, aula em espaços separados; 

• Reconhecimento da instituição de ensino superior como um espaço de 
aprendizagem que proporciona a conquista da autonomia e estimula o 
desenvolvimento das relações sociais e de novas competências, mediante as 
situações desafiadoras; 

• Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica, 
valorizando os pequenos progressos de cada estudante em relação a si mesmo e 
ao grupo em que está inserido; 
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• Interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos 
avanços e desafios enfrentados no processo de formação, bem como dos fatores 
extra acadêmicos que possam interferir nesse processo; 

• Intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o 
estímulo à comunicação, oportunizando novas experiências ambientais, 
sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais; 

• Identificação das competências de comunicação e linguagem desenvolvidas 
pelo estudante, vislumbrando estratégias visuais de comunicação, no âmbito da 
educação acadêmica, que favoreçam seu uso funcional no cotidiano acadêmico e 
demais ambientes sociais; 

• Interlocução com a área clínica quando o estudante estiver submetido a 
tratamento terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre seu 
desenvolvimento; 

• Flexibilização mediante as diferenças de desenvolvimento emocional, social e 
intelectual dos estudantes com transtorno do espectro autista, possibilitando 
experiências diversificadas no aprendizado e na vivência entre os pares; 

• Acompanhamento das respostas do estudante frente ao fazer pedagógico, para 
a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências, 
considerando a multiplicidade de dimensões que envolvem resolução das tarefas 
e as relações interpessoais, ao longo do processo de formação; 

• Aquisição de conhecimentos teóricos-metodológicos da área da tecnologia 
assistiva, voltada à comunicação alternativa/aumentativa para estes sujeitos; 

• Planejamento e organização do atendimento educacional especializado 
considerando as características individuais de cada estudante que apresenta 
transtornos do espectro autista, com a elaboração do plano de atendimento 
objetivando a eliminação de barreiras que dificultam ou impedem a interação 
social e a comunicação. 

Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, 
interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO disponibiliza acompanhante especializado 
no contexto acadêmico, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 
12.764, de 27 de dezembro de 2012. 
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