EMENTAS DAS DISCIPLINAS
CURSO DE GRADUAÇÃO DE DIREITO

DISCIPLINA: Ciência Política
A Ciência Política. Métodos e técnicas. As relações entre Poder, Direito e Estado. Origem e
evolução do poder e do Estado. Formas de Estado, sistemas de governo e regimes políticos.
As principais doutrinas políticas dos séculos XIX, XX e XXI. O Estado moderno e os direitos
fundamentais. Mudanças políticas no Brasil e na América Latina. As grandes alterações
sociopolíticas e ambientais da sociedade contemporânea.

DISCIPLINA: Comunicação e Expressão
Leitura e compreensão de textos. Gêneros textuais. Linguagem verbal e não verbal.
Linguagem literária. Variação da língua, considerando as minorias étnicas. Da oralidade à
escrita. Coesão textual. Coerência e lógica. Acentuação e uso do hífen. Concordância e
regência. Redação acadêmica. Linguagem e carreira profissional. Crase e pontuação. O
texto argumentativo.

DISCIPLINA: Introdução ao Estudo do Direito I
Introdução ao Direito. A sociedade humana, valores sociais e regras de conduta. O estudo
dos conceitos de justiça e de Direito: Direito e Moral. Conceito de Direito. Conceito de
Justiça. A Justiça, o Direito e os Direitos.

DISCIPLINA: Filosofia do Direito
Noções de Filosofia. Objeto, método e divisões. Relações da filosofia com a ciência.
Filosofia, Ciência do Direito e Filosofia do Direito. História da filosofia e sua relação com as
teorias e fundamentos do fenômeno jurídico. Ser humano, sociedade, ciência e justiça nos
pensadores da antiguidade, medieval, modernidade e contemporaneidade. Tendências
filosóficas atuais em filosofia do Direito. Filosofia do Direito e suas relações com a ética, a
política e a cultura.

DISCIPLINA: História do Direito
Gênese e desenvolvimento social do Direito ao longo da História. Instituições jurídicas não
ocidentais. O Direito Romano. Formação do Direito Ocidental. O Direito Medieval.
Desenvolvimento e evolução do Direito Ocidental da Modernidade à Contemporaneidade.
História do Direito luso-brasileiro. Sistemas Jurídicos.

DISCIPLINA: Antropologia e Sociologia Jurídica
Definição de Antropologia. Os conceitos fundamentais da antropologia: campo, objeto e
métodos. A Antropologia Social e os estudos sobre a diversidade cultural. O significado do
termo cultura. As principais características da cultura como visão de mundo: herança
cultural e plano biológico, participação dos indivíduos na cultura, a lógica cultural.
Conceitos de comunidade, identidade, religião, família, economia e política. História do
pensamento antropológico. As escolas nacionais e suas consequências para o Direito.
Principais teorias antropológicas e sua relação com as principais teorias jurídicas. O
conceito sociológico do Direito no bojo das relações entre sociedade (comunidade) e
poder. A Sociologia do Direito como ciência da sociedade. Tendências de desenvolvimento
do Direito na Sociedade atual. Funções sociais do Direito.

DISCIPLINA: Instrumentalização Científica
O emprego da lógica e da metodologia científica como ferramentas do conhecimento
humano para elaboração de projetos de pesquisa, assim como a aplicação de recursos e
tecnologias de comunicação e de informação em ambientes virtuais.

DISCIPLINA: Introdução à Economia
Evolução

histórica

das ciências econômicas. Introdução

às análises micro

e

macroeconômica. Noções de economia monetária. Funções econômicas do setor público e
privado. Relações econômicas internacionais. Aspectos do desenvolvimento econômico.

DISCIPLINA: Direito Constitucional I
Constitucionalismo. Conceitos de Constituição e de Direito Constitucional. Teoria do Poder
Constituinte. Interpretação Constitucional: aplicabilidade e eficácia das Normas
Constitucionais. A doutrina dos direitos fundamentais e sua evolução. Os direitos

fundamentais na Constituição Federal. Remédios Constitucionais. Os sistemas de
emergência. Controle de Constitucionalidade: teoria geral e formas de controle no Brasil.

DISCIPLINA: Direito Civil I – Parte Geral
Direito Civil: características e princípios fundamentais. Sujeitos de direitos: personalidade
jurídica. Pessoas naturais: estado e capacidade; incapacidades; emancipação; domicílio e
residência; morte e ausência; registro civil de pessoas naturais. Direitos da Personalidade.
Pessoas

jurídicas:

natureza;

classificação;

limites

da

personalidade

jurídica

e

desconsideração desta; registro civil de pessoas jurídicas. Objeto de direito: os bens e suas
classificações; o patrimônio geral e patrimônios especiais. Fatos jurídicos, atos jurídicos,
atos ilícitos e negócios jurídicos: caracterização. O negócio jurídico e seus elementos
constitutivos: essenciais e acidentais (condição, termo e modo). Defeitos do negócio
jurídico: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Extinção de
direitos: prescrição e decadência. Prova de atos e negócios jurídicos.

DISCIPLINA: Introdução ao Estudo do Direito II
Compreensão das relações entre a filosofia e a ciência jurídica e as diversas formas da
interpretação jurídica. Direito, Linguagem e interpretação. Noção de sistema, codificação e
direito positivo. Teoria do ordenamento e da norma jurídica e suas consequências para a
interpretação. Positivismo e Jusnaturalismo: reflexos na interpretação. Principais períodos
históricos da filosofia e seus reflexos na epistemologia da ciência jurídica, sobretudo com
relação aos métodos de interpretação — da Grécia Antiga até a virada linguístico
pragmática e a hermenêutica filosófica.

DISCIPLINA: Direito Civil II – Obrigações
Introdução ao Direito das Obrigações. Noções gerais; elementos constitutivos das
obrigações; principais distinções. Estrutura da relação obrigacional. Fontes da obrigação.
Obrigação natural. Obrigações reais. Classificação das Obrigações. Transmissão das
obrigações. Do pagamento. De quem deve pagar, daqueles a quem se deve pagar; do
objeto de pagamento e sua prova, do lugar do pagamento; do tempo do pagamento.
Modos de extinção das obrigações sem pagamento: da dação em pagamento, novação,
compensação, transação, confusão, remissão, cessão de crédito, cessão de contrato, da

remissão das dívidas. Consequência da inexecução das obrigações: perdas e danos, juros
legais, cláusula penal, arras ou sinal.

DISCIPLINA: Direito Penal I
Estudo do Direito Penal e as garantias fundamentais preconizadas na Constituição, ao fazer
a interpretação da norma penal (Teoria da Lei Penal). Métodos e evolução do Direito Penal
e sua relação com outras disciplinas. Aplicação da Lei Penal: tempo, espaço em relação às
pessoas. Introdução à Teoria Geral do delito: análise do fato típico (conduta, resultado,
nexo de causalidade e tipicidade). Sujeitos e objetos do crime. Classificação dos crimes.

DISCIPLINA: Cultura Religiosa
O fenômeno religioso e suas implicações na formação do ser humano, da cultura e da
sociedade. As principais religiões universais. O Cristianismo. O cenário religioso brasileiro.
Religião e interdisciplinaridade. Valores humanos, sociais, éticos e espirituais. Ética cristã.
Visão cristã de ser humano e de mundo.

DISCIPLINA: Direito Constitucional II
A separação espacial do Poder. Teoria Geral do Federalismo. O federalismo brasileiro:
descentralizações do Estado brasileiro, membros da Federação brasileira, repartição de
competências, intervenção federal e estadual. Divisão orgânica do Poder: Executivo,
Legislativo e Judiciário – funções e garantias de seus membros. Funções Essenciais à
Justiça. Intervenção do Estado na atividade econômica e na ordem social.

DISCIPLINA: Sociedade e Contemporaneidade
Os principais fundamentos da sociedade informacional. Os fenômenos emergentes que a
caracterizam: suas diferenças (políticas, sociais, culturais e individuais), matrizes religiosas,
meio ambiente e sustentabilidade. Nesse sentido, procura-se evidenciar o papel do
cidadão/indivíduo na produção do social na contemporaneidade apontando impactos,
desafios e possibilidades ao serem construídas novas formas de: - individualidades; - redes
sociais; - organização de comunidades; - difusão de informações; - desenvolvimento de
culturas; - novos polos de poder.
DISCIPLINA: Direito Civil III – Responsabilidade Civil

Responsabilidade Civil: Definição e Pressupostos. Excludentes de responsabilidade.
Classificação da responsabilidade civil. Distinção entre responsabilidade civil e criminal.
Responsabilidade direta e indireta. O dano indenizável. Funções da responsabilidade civil.
Quantificação do dano. As modernas teorias da responsabilidade civil.

DISCIPLINA: Direito Penal II
Estudo da Teoria geral do delito (ilicitude e culpabilidade), juntamente com suas causas de
exclusão, seguindo uma continuidade lógica ao estudo dos componentes de delito. Estudo
do concurso de pessoas e suas implicações.

DISCIPLINA: Direito Empresarial I
Aspectos legais que disciplinam as atividades econômicas desenvolvidas pelos agentes
privados. Histórico, fundamentos e legislações referentes ao Direito Empresarial. Registro
de Marcas e Patentes. A atividade empresarial. O estabelecimento empresarial, os tipos
societários, contratos empresariais modernos.

DISCIPLINA: Teoria Geral do Processo
O direito processual como ciência, suas características e fontes. Compreensão do
fenômeno jurisdicional, do processo como realização do direito, da ação como provocação
da jurisdição e da participação da cidadania na prestação jurisdicional. Princípios
fundamentais da jurisdição e princípios gerais do processo. Jurisdição constitucional. Das
partes, da Assistência e do Litisconsórcio. Da Intervenção de Terceiros. Dos órgãos
Judiciários e auxiliares da justiça: competência. Do juiz, dos auxiliares da Justiça:
Permanentes e Eventuais.

DISCIPLINA: Direito Administrativo I
Gênese e evolução histórica do Direito Administrativo. Regime jurídico-administrativo no
Estado Democrático de Direito; Sujeito de direito. Pessoas jurídicas administrativas. Objeto
do Direito Administrativo. Princípios Constitucionais e Gerais da Administração Pública;
Organização Administrativa, Órgãos e Administração Indireta; Poderes e Deveres da
Administração Pública; Atos e fatos jurídicos. Atos administrativos. Servidores Públicos:

regime jurídico. Processo Administrativo e Sindicância; Domínio Público e Intervenção na
Propriedade.

DISCIPLINA: Direito Civil IV - Contratos
Evolução histórica, conceito, fontes e classificação dos Contratos. Os princípios do Direito
Contratual, boa fé e autonomia da vontade, espécies de contratos, meios de extinção dos
contratos – extinção, rescisão e resilição, convalescença dos contratos cláusula penal, mora
do devedor e mora do credor. Tipos de Contratos.

DISCIPLINA: Direito Penal III
Teorias da pena; Regimes penais existentes; Cominação de penas; Aplicação de penas;
Concurso de crimes (formal e material); Crime continuado; Suspensão condicional da pena;
Livramento condicional; Efeitos da Condenação; Medidas de Segurança; Causas extintivas
da punibilidade.

DISCIPLINA: Direito Administrativo II
Licitação e suas modalidades; caracterização jurídica dos bens públicos. Contrato
Administrativo e cláusulas exorbitantes; Serviço Público; Delegação de serviços públicos,
Estado Social versus Estado Neoliberal. Parcerias Público-Privadas; Responsabilidade Civil
da Administração; Controle da Administração; Improbidade Administrativa, Mandado de
Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública.

DISCIPLINA: Direito Processual Civil I
Da Formação, suspensão e extinção do processo. Da petição inicial. Da revelia. Das
Providências preliminares. Do julgamento conforme o estado do processo. Da Fase
Probatória: Teoria geral das provas, Conceito de provas, Classificação das provas, Objeto de
prova e Princípios de direito probatório. Sistemas de avaliação de prova. Meios de prova.

DISCIPLINA: Direito Empresarial II
Teoria geral dos títulos de crédito: conceitos e princípios e suas espécies. Formas de
cobrança e dos efeitos da emissão de títulos de crédito. Estudo da empresa em crise: da
recuperação extrajudicial, judicial e da falência.

DISCIPLINA: Direito Civil V - Família

Direito das Famílias, Princípios do Direito das Famílias, Esponsais ou Promessa de
Casamento, Casamento, Habitação, Parentesco, Impedimentos Matrimoniais, Ineficácia do
Casamento, Celebração e Prova do Casamento, Efeitos Jurídicos do Casamento, Regime de
Bens, União Estável, União Homoafetiva, Filiação, Dissolução da Sociedade Conjugal, Poder
Familiar, Guarda Unilateral e Compartilhada, Alienação Parental, Alimentos, Adoção,
Tutela, Curatela e Ausência.

DISCIPLINA: Direito Penal IV
Estudo dos crimes em espécie no Código Penal e na Legislação Penal Extravagante.

DISCIPLINA: Direito do Trabalho I
História, evolução, conceitos, fontes e estrutura do direito do trabalho. Princípios. Direitos
Fundamentais nas relações de Trabalho. Formação, execução, alteração, suspensão,
interrupção, justa causa e extinção do contrato individual de trabalho. Contraprestação do
trabalho prestado. Flexibilização do direito do trabalho. Jurisprudência do TST. Prescrição.

DISCIPLINA: Direito Processual Civil II
Da Instrução e Julgamento. Da sentença. Da Coisa Julgada. Ação Rescisória e Querela
Nulitatis. Dos recursos: Teoria Geral dos Recursos. Princípios e pressupostos. Dos recursos
em Espécie. Do Processo e do Procedimento dos Recursos nos Tribunais.

DISCIPLINA: Direito Processual Penal I
Noções. Conceito. Denominação. Objeto. Fontes. Evolução Histórica. Aplicação da lei
Processual no tempo e no espaço. Interpretação da lei processual penal. Inquérito policial.
Ação penal. Sujeitos processuais. Jurisdição e Competência. Conflitos de Jurisdição.
Questões e processos incidentes.

DISCIPLINA: Direito Civil VI - Sucessões

Sucessão em Geral. Sucessão Legítima. Sucessão do Cônjuge e Companheiro. Sucessão dos
Colaterais e do Estado. Sucessão Testamentária. Formas de Testamentos e das Disposições
Testamentárias. Legados. Substituições e inexecução do Testamento. Inventário, do
Andamento Processual e da Partilha.

DISCIPLINA: Direito Processual Civil III
Da liquidação de sentença. Tutela executiva: Tutela Jurisdicional. Do cumprimento da
sentença. Da execução provisória. Da execução dos títulos executivos extrajudiciais. Dos
princípios do processo de execução. Das condições da ação e dos pressupostos processuais
do processo de execução e consequência de sua falta na execução: a exceção de préexecutividade. Do mérito no processo de execução. Embargos do executado e de terceiros.

DISCIPLINA: Direito Processual Penal II
Teoria da Prova. Meios de Prova. Prisões Processuais e liberdade Provisória. Processo e
Procedimento: Comuns e Especiais. Sentença.

DISCIPLINA: Direito do Trabalho II
Aviso prévio, Indenização, Fundo de garantia por tempo de serviço, estabilidade, contratos
especiais de trabalho. Direito coletivo e relações coletivas de trabalho. Conceito e funções
do sindicato. Autonomia e unidade sindical. Convenções e acordos coletivos, Dissídios
Greve. Segurança, saúde e Medicina do Trabalho. Acidente de Trabalho. Estabilidade e
garantia de emprego. Prescrição e Decadência no Direito do Trabalho. Direito Internacional
do Trabalho – OIT.

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado I – Civil
Trabalhos simulados orientados de prática jurídica civil, forense e não forense. Elaboração
de peças prático-profissionais. Assistência à audiência perante os foros. Estudo prático da
jurisprudência e do direito sumular cível - STF, STJ, TJ/RS e TRF.

DISCIPLINA: Direito Ambiental
Evolução histórica das normas ambientais no Brasil. Fontes do Direito Ambiental: formais,
materiais e auxiliares. Princípios do Direito Ambiental. Conceito, natureza jurídica, sujeitos

e finalidade. Repartição constitucional de competências ambientais. Sistemas de meio
ambiente. Licenciamento Ambiental: Conceito. Caráter preventivo; natureza jurídica e
finalidade. Responsabilidade administrativa, civil e penal pelos danos ambientais causados.
Direito Internacional ambiental (conferências e tratados).

DISCIPLINA: Direito do Consumidor
A proteção do consumidor; o Código de Defesa do Consumidor; o consumidor; o
fornecedor; a relação de consumo; os produtos; os serviços; a responsabilidade civil no
CDC; sanções administrativas no CDC; infrações penais no CDC.

DISCIPLINA: Direito Civil VII - Coisas
Posse e propriedade. Conceito, evolução, classificação e conteúdo. Função social da
propriedade. Direitos reais e pessoais. Da posse: classificação, efeitos, aquisição e perda.
Da propriedade. Poderes do proprietário. Da usucapião. Da propriedade imóvel. Da
desapropriação. Da ocupação. Da comistão, adjunção e da tradição. Do condomínio. Da
propriedade resolúvel. Da propriedade literária, científica e artística. Da enfiteuse. Das
servidões. Do usufruto. Do uso. Da habitação. Das rendas constituídas sobre imóveis. Do
compromisso. Dos direitos reais de garantia. Do penhor. Da hipoteca. Do registro de
imóveis.

DISCIPLINA: Direito Processual Civil IV
Tutela cautelar e procedimentos especiais: Processo Cautelar. Procedimento. Vicissitudes
das Medidas Cautelares. Das medidas cautelares em espécie. Dos Procedimentos Especiais
de Jurisdição Contenciosa. Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. Juizado
Especial Cível.

DISCIPLINA: Direito Processual Penal III
Nulidades processuais: conceito, classificação e princípios. Recursos voluntários no
processo penal. Ações Constitucionais de Impugnação: habea corpus; Mandado de
Segurança e revisão criminal.

DISCIPLINA: Direito Processual do Trabalho I

Conceito, princípios, formas de soluções dos conflitos laborais. Organização e competência
da justiça do trabalho. Dissídio individual: petição inicial, resposta do réu, reconvenção,
audiência, produção de prova, sentença e coisa julgada.

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado II - Civil
Trabalhos simulados orientados de prática jurídica civil, forense e não forense. Elaboração
de peças prático-profissionais na esfera recursal cível. Estudo prático da jurisprudência e do
direito sumular cível - STF, STJ, TJ/RS e TRF. Simulação de audiência/sessão, onde o aluno
possa exercitar as funções dos operadores jurídicos no âmbito da área civil e de família.

DISCIPLINA: Trabalho de Curso em Direito I
Abordagem da metodologia da pesquisa científica aplicada ao Direito, proporcionando a
elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso dentro dos pressupostos
estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso.

DISCIPLINA: Direito Processual do Trabalho II
Dissídio individual: Recursos e execução. Procedimentos especiais: ação rescisória;
mandado de segurança; consignação em pagamento; inquérito para apuração de falta
grave. Medidas cautelares: pressupostos; competência; liminar; procedimento; sentença;
recursos. Dissídio coletivo: instauração; resposta do demandado; reconvenção; instrução;
sentença; recursos; revisão; ação de cumprimento.

DISCIPLINA: Direito Tributário I
Definição e compreensão do Direito Tributário. O Estado e o poder de tributar e o sistema
tributário nacional.

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado III - Sajulbra
Exercício da prática jurídica cível efetiva, através de atividades reais prestadas pelos
estagiários no atendimento à população carente, na solução de problemas jurídicos
forenses e não forenses. Elaboração de peças processuais. Atuação em processos reais.
Participação e acompanhamento às audiências relativas aos processos de responsabilidade

do SAJULBRA. Treinamento prático-profissional, onde o aluno possa exercitar as diversas
funções dos operadores jurídicos.

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado IV - Penal
Trabalhos simulados orientados de Prática Jurídica Penal, forense e não forense.
Elaboração de peças práticas: do Inquérito, Instrumentos dos Procedimentos Ordinários,
Sumário, do Júri e Lei nº 9099/1995, Habeas Corpus, Recurso em Sentido Estrito, Apelação
e Agravo em Execução Penal. Atualização do acadêmico quanto às alterações legislativas na
área específica e sua aplicação prática. Análise de autos findos. Assistência às audiências e
sessões na área penal. Simulação de audiências e/ou sessões, onde o aluno possa exercitar
as funções dos diversos operadores jurídicos, na área específica. Visitas aos órgãos policiais
e judiciais.

DISCIPLINA: LIBRAS
Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, do surdo, sua cultura, sua língua e
gramática. Aspectos históricos e sociais da educação inclusiva, estigmas e preconceitos nos
processos de exclusão e inclusão de grupos marginalizados na sociedade. A construção da
identidade do sujeito com necessidades educacionais especiais.

DISCIPLINA: Direito da Criança e do Adolescente
A autonomia do Direito do Menor em relação aos demais ramos do Direito. Características
principais do direito da Criança e do Adolescente: exclusão da pesquisa de discernimento,
substituição da pena por Medidas de Proteção Sócio-Educativas, a Intervenção do
judiciário na família em benefício do menor, responsabilidade do Estado e da família pela
educação, saúde, segurança e moralidade do menor. Princípios que gerem o sistema de
proteção da criança e do adolescente. O advogado e o Ministério Público.

DISCIPLINA: Direito da Propriedade Intelectual
Abordagem dos fundamentos da Propriedade intelectual, sua concepção material na
proteção dos direitos de propriedade industrial, direitos autorais e conexos, bem como sua
concepção processual na forma de proteção destes ativos intangíveis.

DISCIPLINA: Legislação Penal Especial
Estudo das leis penais especiais, complementares ao Código Penal e sua relação com os
princípios norteadores do atual direito penal, com ênfase no objeto material, sujeito ativo
e passivo, e suas consequências. Análise dos preceitos primários (formas qualificadas e
privilegiadas) e as sanções jurídicas correspondentes, bem como as regras particulares e
normas explicativas. Destaque aos valores e interesses de maior significação, merecedores
da tutela jurídico-penal.

DISCIPLINA: Trabalho de Curso em Direito II
Pesquisa individual orientada com o conteúdo específico do campo do conhecimento
jurídico, capaz de contribuir para a formação do perfil do egresso, conforme definição
prevista no Projeto Pedagógico do Curso.

DISCIPLINA: Direito Tributário II
Tributos em espécie. Processos Administrativo e Judicial Tributária. Execução Fiscal e Meios
de Defesa.

DISCIPLINA: Direito Previdenciário
Seguridade Social. Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Da Organização da
Seguridade Social. Regime Próprio de Previdência. Regime Geral de Previdência.
Previdência Complementar. Planos de Benefícios da Previdência Social.

DISCIPLINA: Direito Eleitoral
Estudo do Direito Eleitoral com observâncias às normas constitucionais no âmbito do
Direito Administrativo, Civil e Penal e suas implicações no Estado Democrático de Direito.

DISCIPLINA: Ações Constitucionais
Jurisdição Constitucional Processual e Processual Constitucional. Histórico.

Direito

Humanos e Remédios Constitucionais nas Constituições Brasileiras. Neoconstitucionalismo
e Neoprocessualismo. Sistemas e Ordenamentos Jurídicos. Mandado de Segurança.
Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. Mandado de Injunção. Habeas Corpus. Ação
Popular. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de

Preceito Fundamental. Ação de Inconstitucionalidade por Omissão. Ação de Representação
Interventiva. Ações Constitucionais de Responsabilidade Civil. Ações de Desapropriação.
Reclamação. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo.

DISCIPLINA: Direitos Humanos e Fundamentais
Dos Princípios Fundamentais. Hermenêutica Constitucional. As Declarações de Direitos;
Direitos individuais e coletivos (art. 5º, CF). Direitos Sociais (art. 6º, CF). Direitos Difusos e
Coletivos e a sua proteção constitucional. As diferentes dimensões dos direitos
fundamentais. A eficácia dos direitos fundamentais.

DISCIPLINA: Ética Profissional
O direito e a ética: a deontologia jurídica. Ética Profissional no âmbito das diversas
profissões jurídicas. Proibições e impedimentos. Deveres profissionais. O Código de Ética e
Disciplina da OAB. A formação ética do operador jurídico. Bioética: conceitos e
fundamentos filosóficos e jurídicos. Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB — Lei nº 8.906/1994).

DISCIPLINA: Meios alternativos de solução de conflitos
Conflitos. Litígio, lide e disputa. Nova cultura ou paradigma: a negociação. Formas
alternativas de resolução de conflitos no tempo e no espaço. Espécies. Arbitragem.
Mediação. Conciliação. Método Harvard. Tratados internacionais. Órgãos e instituições
internacionais de solução de litígios. O Brasil e a Lei nº 9.307/1996. A sentença arbitral.
Execução de sentenças estrangeiras. Solução de litígios no Mercosul.

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado V - Trabalho
Trabalhos simulados orientados de prática jurídica trabalhista, forense e não forense.
Elaboração de peças profissionais iniciais: rito ordinário e sumaríssimo; contestações, peças
avulsas: consignação em pagamento, requerimentos, acordo extrajudicial, impugnação e
amostragem sobre documentos juntados aos autos. Análise de sentença, embargos de
declaração, recurso ordinário, contra razões recursais, recurso de revista, agravo de
instrumento. Peças na fase de liquidação de sentença. Embargos à execução, agravo de
petição e demais intervenções processuais envolvendo os diversos procedimentos de

natureza trabalhista. Análise de autos findos. Assistência a audiências/sessões perante os
foros e tribunais do trabalho. Estudo prático da jurisprudência e do direito sumular
trabalhista – TRT14 - TST - STF. Simulação de audiências/sessões, onde o aluno possa
exercitar as funções dos operadores jurídicos no âmbito do direito individual e coletivo do
trabalho.

DISCIPLINA: Direito Internacional
Direito Internacional Público: fundamentos, conceitos e princípios. Fontes do Direito
Internacional Público. Sujeitos do Direito Internacional Público. Regionalização e
Organizações Internacionais. Espaços e zonas internacionais. Relações entre direito interno
(Constituição) e Direito Internacional Público (Tratados). Teorias monista e dualista.
Constitucionalização

do

direito

internacional

e

internacionalização

do

direito

constitucional: a importância dos tribunais constitucionais para o Direito Internacional
Público. Estado Constitucional Cooperativo e Ambiental. Direitos humanos. Direito
Internacional do Meio Ambiente. Direito Internacional Econômico e do Trabalho. Relações
diplomáticas e consulares. Imunidades, privilégios e inviolabilidades. Estado: formação,
extinção, direitos, deveres, responsabilidade. Meios alternativos de resolução de
controvérsias e conflitos internacionais. Globalização, neoliberalismo, lex mercatoria e soft
law. Noções básicas de Direito Internacional Privado. Distinção entre Direito Internacional
público e privado. Fontes do Direito Internacional Privado. Homologação de sentença
estrangeira.

DISCIPLINA: Psicologia Jurídica
Definição, origens e desenvolvimento da psicologia jurídica. Fundamentos epistemológicos
e conceituais da psicologia aplicados à área jurídica. Aplicações possíveis da intervenção
psicológica nas áreas cíveis e criminais.

Atividades Complementares
Tem como objetivo incentivar o aluno a realizar atividades relacionadas a sua profissão e
ao mercado de trabalho da área do Direito, bem como complementar sua qualificação e
formação acadêmica desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.

DISCIPLINA: Criminologia
Objeto, método e função da Criminologia; Histórico do pensamento criminológico. O
criminoso sob o ponto de vista de suas formas, fatores e tipos; A criminalidade sob o ponto
de vista de suas formas, fatores, tipos e teorias; A construção de uma criminologia LatinoAmericana; A influência das teorias criminológicas nos movimentos de política criminal e
nas modernas teorias penais; A produção social da delinquência e as formas de
administração da justiça penal; A situação da segurança pública, do sistema judicial e da
criminalidade urbana violenta na sociedade brasileira à luz das teorias criminológicas.

