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1. Histórico 

 

Este Projeto Pedagógico concebe e rege o Curso de Graduação em Direito da 

Universidade Católica de Brasília, ao tempo em que revela seu passado, legitima seu 

presente e orienta seu futuro, numa constante construção confirmada por sua história.  

 

1.1 Histórico institucional 

 

O registro documental, a sistematização factual, o ideário filosófico e a modalidade 

virtual induzem-nos a análises que necessitam do contexto, particular e geral, onde os 

fenômenos se manifestam. Sob a perspectiva da história das mentalidades, podemos 

conhecer as pedagogias que vêm sendo adotadas na Universidade Católica de Brasília. 

Em sua Missão, está definido o estado de compromisso com base em princípios de 

qualidade e de verdade na busca, geração e comunhão do saber, sustentados nos valores 

ético-cristãos. A Universidade Católica de Brasília é uma Instituição que se caracteriza por 

formar técnicos, especialistas, educadores e pesquisadores, de acordo com as necessidades 

da comunidade, da região e do País, desenvolvendo pensamentos científicos, onde 

estudantes e professores realcem íntima relação entre ensino, pesquisa e extensão.1 Essa é 

a premissa teórica que orienta a história da UCB no que diz respeito às suas opções 

metodológicas e pedagógicas. 

A história da UCB, inserida no contexto regional do Planalto Central, está ligada à 

própria história do Brasil, quando o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu a 

atitude política de construir Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Esse fato 

promoveu a expansão econômica e a interiorização do País, unindo todas as Regiões ao 

Distrito Federal. A conjuntura histórica, nas décadas de 1960/70, possibilitou o 

desenvolvimento urbano de Brasília e do seu entorno, o que foi muito significativo para a 

criação de uma Universidade Católica nesta cidade. 

As culturas regionais e as necessidades institucionais se concentraram em Brasília e, 

à medida que os órgãos foram sendo transferidos para a nova Capital, e de todos os lugares 

chegaram pessoas de diferentes classes sociais para atender às funções públicas e privadas, 

ao comércio e ao transporte, as escolas também ocuparam seu espaço e redefiniram sua 

importância. As demandas se faziam presentes em todas essas áreas, promovendo um 

processo natural de possibilidade de criação de uma universidade de visão comunitária, 

embora de gestão particular. 

Essa foi uma das diretrizes pelas quais alguns diretores de escolas católicas 

                                                           
1
 Relatório nº 2 do Projeto para o Reconhecimento da UCB, 1993. 
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resolveram fundar uma instituição de educação superior no Distrito Federal. Para esse 

grupo, fazia sentido criar uma Universidade Católica, que contribuiria para a política de 

interiorização do Brasil, já que Brasília, na condição de Capital Federal, localizada no centro 

geográfico do País, era ponto de convergência nacional e de inserção regional e cultural. 

Os idealizadores da futura Universidade Católica de Brasília22 tomaram iniciativas no 

sentido de unir os propósitos de uma dezena de entidades educativas católicas que se 

desdobraram em ações e fundaram, em primeiro lugar, a sociedade Mantenedora, a União 

Brasiliense de Educação e Cultura-UBEC, com vistas a uma Instituição que seria a primeira 

unidade de ensino.3 O registro da UBEC em Cartório se deu em 12 de agosto de 1972, como 

uma sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais, assistenciais, filantrópicos e 

sem fins econômicos. 

Os primeiros cursos instalados foram os de Economia e de Administração de 

Empresas,4 cujas aulas eram ministradas no Colégio Sagrado Coração de Maria, na Avenida 

W3 Norte, e de Pedagogia, que funcionava no Colégio Marista, na Cidade Satélite de 

Taguatinga.5 

Os jornais da época realçavam a importância, para Taguatinga, da futura 

Universidade e esclareciam que, até a implantação do seu Campus universitário, as aulas da 

Católica aconteceriam em salas de Colégios cuja Congregação fazia parte da UBEC.6
 

Os primeiros três cursos instalados pela Católica estavam de acordo com as 

perspectivas da sociedade brasiliense que, para se adequar às atividades profissionais, 

buscava conhecimentos de nível superior. 

A procura pela Educação Superior de qualidade, em horário noturno, interessava 

aos servidores de escalões intermediários do Estado, como forma de assegurar a 

permanência nos cargos ou ascender a outras instâncias funcionais. A área de formação de 

                                                           
2
 Uma experiência, bem sucedida, até agora, “única no mundo”, de uma ação conjunta de Congregações Religiosas, sob uma 

só administração. A União Brasiliense de Educação e Cultura-UBEC é a única Mantenedora de Universidade Católica que é 
formada por membros de diversas Províncias Religiosas/Congregações, reunidas como Sociedade Civil. 
3
 Participam da reunião de criação da mantenedora da Universidade Católica de Brasília: 1. Egídio Luiz Setti-Diretor do 

Colégio Marista de Brasília (L2/Sul), da Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC); 2. José Teixeira da Costa 
Nazareth-Diretor do Colégio Dom Bosco (W3/Sul), da Inspetoria São João Bosco; 3. Joseph Arthur Leonel Lamy- Diretor do 
Instituto Kennedy (W5/Sul), da Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional (ABASE); 4. Jaques Marius Testud-
Diretor do Colégio Marista (Taguatinga), da União Norte Brasileira de Educação e Cultura (UNABEC); 5. Silvestre Wathier-
Diretor do Colégio La Salle (Núcleo Bandeirante), da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas (ABEL); 6. Martiniano 
Araújo Vela-Diretor do Colégio Marista (L2/Norte), da União Brasileira de Educação e Ensino (UBEE); 7. Antón Câmara-
Diretor do Colégio Sagrada Família (W5/Norte), da Associação Brasiliense de Educação (ABE); 8. Sophia Café-Colégio Sagrado 
Coração de Maria (W3/Norte), da Sociedade Civil Casas de Educação; 9. Carlos Alberto Barata Silva-representante do futuro 
Colégio Marista (W3/Norte), da União Sul Brasileira de Educação e Ensino (USBEE). 
4
 Diário Oficial, Ano CXII, nº 100, Capital Federal, 28/05/1974. 

5
 Decreto nº 73.813, assinado pelo Presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. O decreto nº 73.813 foi reafirmado 

com o de nº 74.108 de 27 de maio de 1974 e assinado pelo novo Presidente da República Ernesto Geisel cujo artigo 1º 
definia a autorização do funcionamento da Faculdade Católica de Ciências Humanas, mantida pela União Brasiliense de 
Educação e Cultura-UBEC. 
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professores era um veio a ser considerado, pois as escolas públicas e privadas, do ensino 

fundamental e médio, também cresciam para atender à procura de estudantes. Ser 

professor era uma opção profissional importante na realidade das chamadas “cidades 

satélites”, sobretudo na principal delas: Taguatinga. A permanente migração de pessoas, de 

todos os estados do Brasil, era resultado das atividades gerais no Plano Piloto e em seu 

entorno. 

Diante dessa realidade, os cursos criados deveriam ser ministrados de acordo com 

Projetos Pedagógicos que realçassem suas respectivas qualidades técnica e cultural, tendo 

em vista o interesse de crescimento profissional. As aulas em horário noturno deveriam 

apresentar um modelo de ensino específico, pois os discentes, em sua maioria, 

trabalhavam durante o dia.  

Além disso, a Metodologia de Ensino da Faculdade foi definida com o propósito de 

sustentar um ensino de qualidade. Havia a exigência de que a organização de conteúdos e 

das aulas, para cada disciplina, fosse planejada por professores em equipes, no início de 

cada semestre e, com isso, o material instrucional era distribuído aos estudantes. 

Elaborou-se, para os estudantes do nível básico, o Curso de Introdução aos Estudos 

Universitários (IEU), que continha informações sobre o ensino superior e o funcionamento 

da Faculdade. Todas as equipes de professores atuavam de acordo com as propostas 

metodológicas definidas para a Faculdade Católica de Ciências Humanas, reforçadas por um 

trabalho de formação dirigido aos professores, instituindo-se, assim, o Curso de Formação 

de Professor Universitário. 

Destaca-se, ainda, a criação do “Banco do Livro”, que proporcionou aos estudantes 

o acesso a todas as obras que eram indicadas pelos professores, de acordo com as 

disciplinas dos cursos. Esse sistema, desenvolvido pela direção da FCCH, possibilitou que os 

estudantes não ficassem presos às apostilas. 

Em razão de novas realidades conjunturais, em 8 de agosto de 1980 foram 

realizadas alterações nos Estatutos e Regimentos da UBEC e da Faculdade Católica de 

Ciências Humanas, permitindo que a instituição se organizasse numa estrutura de ensino 

mais coerente e adequada a sua própria expansão. Instalaram-se, então, as chamadas 

Faculdades Integradas da Católica de Brasília-FICB,7 que agrupou a Faculdade Católica de 

Ciências Humanas, a Faculdade Católica de Tecnologia e a Faculdade (Centro) de Educação.8
 

Esse processo de integração das Faculdades mostrava as tendências sociais no 

Distrito Federal, cujos indicadores definiram, ainda, os rumos pedagógicos institucionais. As 

FICB propunham uma unidade de direção para realizar, em um programa integrado, os 

                                                                                                                                                                                        
6
 Os jornais O Globo, do Rio de Janeiro, do dia 30/06/1973 e o Correio Braziliense, de Brasília, do dia 25/07/1973 

noticiavam que, na cidade-satélite de Taguatinga, seriam iniciados, em 1974, os primeiros cursos da Faculdade Católica de 
Ciências Humanas que estava em fase de regularização junto ao CFE. 
7
 De acordo com o Parecer nº 273/81 do antigo Conselho Federal de Educação-CFE. 

8
 Regimento das Faculdades Integradas da Católica de Brasília, 1981-1984. 
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trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão, e uma unidade de comando para centralizar a 

direção, reunindo os serviços de apoio técnico-administrativo e sistematização dos órgãos 

de ação comuns aos vários cursos existentes. 

Os cursos de licenciatura que foram autorizados pelo Conselho Federal de 

Educação-CFE eram frutos de uma longa etapa de observações para apurar as demandas 

que aconteciam na sociedade brasiliense e no seu entorno. Diante disso, a Católica 

priorizou as iniciativas de cursos na área de Educação, com foco na capacitação de docentes 

da Fundação Educacional do Distrito Federal (hoje Secretaria de Estado de Educação) e a 

Graduação na área de Ciência e Tecnologia, levando-se em conta o conhecimento, as 

experiências históricas e a proposições das FICB nessa área. 

A criação da Faculdade Católica de Tecnologia, que reunia os cursos de Ciências 

(Matemática, Física, Química e Biologia) e o Curso Superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados, mostrava a capacidade da Católica nessa área, pois desde 1976 a 

Instituição realizava cursos e consultorias graças à Empresa Técnica de Consultoria e 

Projetos da Católica Ltda-ETUC. 

Era um momento de expansão do processo de informatização em todos os setores 

empresariais, incluindo a implantação do sistema de controle acadêmico por computação 

na própria Católica. A Faculdade Católica de Ciências Humanas continuava a oferecer os 

cursos de Administração de Empresas e de Economia, dando ênfase ao perfil do 

administrador e do economista, compatibilizando a matriz curricular com proposta do 

MEC/SESU e do Conselho Federal de Técnicos de Administração-CFTA. Os cursos deveriam 

estar alinhados com os conhecimentos, com as habilidades em relação à oferta de 

empregos nas áreas de atuação do administrador e com as atitudes profissionais 

sustentadas pela ética.9
 

No transcorrer dos anos, o Programa Geral de Intenções da UBEC/FICB para o triênio 

1982-1984 apresentou, como política, criar e implantar o Projeto Pedagógico Educacional 

das FICB, tendo como metas: a) consolidar os programas já estabelecidos em Taguatinga; b) 

reestruturar o Curso de Pedagogia; c) criar o Centro de Educação; d) expandir o Plano de 

Capacitação de Docentes; e) implantar o Sistema de Controle Acadêmico por Computação 

(CISCAC); f) aumentar vagas e ampliar os serviços na área de Processamento de Dados; g) 

implantar o Setor de Material de Ensino/Aprendizagem (SMEA); h) implantar o Curso de 

Ciências e sustentar programas de extensão no sentido lato: o Curso de Metodologia de 

Ensino Superior, o curso de Especialização em Administração de Sistemas de Informação e 

o de Especialização em Alfabetização; i) organizar, em convênio com a CAPES, um Banco de 

Informações em alfabetização; j) realizar intercâmbio com instituições interessadas na 

formação do alfabetizador. 

                                                           
9
 Relatório do Programa de trabalho/83, elaborado pela assessoria das FICB, aprovado pela Diretoria Geral para execução a 

partir de Abril/1983 e apresentado à Assembléia Geral da UBEC em reunião do dia 17/03/1984, p.29. 
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As FICB organizaram-se em Departamentos acadêmicos, fato que racionalizou os 

trabalhos dos professores e promoveu a integração professor/estudante. Programas foram 

desenvolvidos para melhorar as condições do convívio de trabalho entre os estudantes, 

professores e corpo administrativo. As alterações visavam desenvolver a Instituição de 

maneira global, em vez de enfatizar o desenvolvimento parcial e unitário. 

Em 12 de março de 1985, foi inaugurado o primeiro Campus da Católica de Brasília, 

em Taguatinga, DF, com o primeiro conjunto de edificações, hoje denominado Edifício São 

João Batista de La Salle.  

A expansão das FICB era inquestionável, confirmando as possibilidades de trabalhos 

cujos objetivos, diretrizes de ação e metas a serem alcançadas visavam a elaboração do 

Projeto para o transformação das FICB em Universidade Católica de Brasília. 

A cidade de Taguatinga se tornara local estratégico. Ela cresceu, a 25 km do Plano 

Piloto, e tornou-se um polo econômico, com avenidas, altos edifícios e uma população 

ciosa de sua própria dignidade que, hoje, conta aproximadamente 300.000 habitantes.  

Desde sua inauguração, o espaço ocupado pelo Campus I da Universidade Católica 

não só valorizou a área, como se transformou num ponto de convergência populacional, 

atraindo pessoas do Plano Piloto, do Núcleo Bandeirante, da Candangolândia, do Guará, do 

Gama, de Ceilândia, de Samambaia, de Brazlândia, de Santa Maria, do Recanto das Emas e 

do Riacho Fundo, além de moradores de Taguatinga. Os vários cursos oferecidos atendiam, 

até então, à demanda de uma população que buscava a formação acadêmica como forma 

de ascensão social, pessoal e profissional. 

A partir de 1988/89, a Direção Geral das FICB, com administração dinâmica, renovou 

atitudes e acelerou as condições para um futuro reconhecimento como Universidade. 

Nesse sentido, um dos principais objetivos dessa direção foi providenciar o processo 

pertinente junto ao Conselho Federal de Educação. Os 17 cursos oferecidos estavam 

reunidos na Faculdade de Educação, na Faculdade de Tecnologia, na Faculdade de Ciências 

Sociais, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, bem como nos cursos lato sensu da 

Pós-Graduação. 

A Vice-Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento elaborou proposta de planos 

de trabalhos para 1989, que incluía, dentre os objetivos e metas definidos, os relacionados 

ao Programa de Planejamento (PROPLAN), com a argumentação teórica do que poderia vir 

a ser a futura Instituição. 

Um Plano de Ação foi elaborado para o crescimento com qualidade, cujos projetos 

prioritários eram: a) a transformação das FICB em Universidade; b) o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e incentivo à produção científica e divulgação e c) o incentivo ao 

programa de qualificação e capacitação docente. 

Para a implementação desses projetos foi definido um Plano de Informatização, um 

Plano de Serviços Administrativos Eficientes, um Plano de Pastoral e um Projeto Pedagógico 
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Global que norteava os demais. Foram definidos uma Política de Recursos Humanos, um 

Programa Esportivo, um programa de Comunicação Social e o Centro de Pesquisa. 

Em 1993, uma equipe de trabalho elaborou o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), primeiro documento oficial do que seria a UCB, aprovado pela Comissão 

de Especialistas do CFE. A Faculdade Dom Bosco de Educação Física foi integrada às FICB, 

sendo transferida do Colégio Dom Bosco, no Plano Piloto, para o Complexo Educativo que 

se transformaria em Universidade. A Católica passou a oferecer o Curso de Educação Física 

no 1º semestre de 1994, sendo o seu primeiro curso na área da saúde. 

O processo de transformação das FICB em Universidade gerou muitas expectativas e 

a Diretoria de Planejamento da época buscava as unidades da Instituição para exposição do 

Projeto Universidade e promovia debates com os docentes. Houve a necessidade de 

reformulação de currículos, alteração do número de vagas, mudanças de horários de 

cursos, reestruturação da carga horária de professores e mudança do regime de trabalho. 

Depois do intenso trabalho, ao longo de dois anos, o Ministro de Estado da 

Educação e do Desporto assinou a Portaria de Reconhecimento das FICB como 

Universidade Católica de Brasília (UCB), em 28 de dezembro de 1994, com sede na Cidade 

de Taguatinga, DF, e competência para todo o Distrito Federal. 

No dia 23 de março de 1995, a UCB foi oficialmente instalada em seu Campus I. 

Iniciava-se a primeira gestão universitária de acordo com o que estava sendo definido nos 

Planos de Ação e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Nesse mesmo ano foi 

desenvolvida uma metodologia específica para elaboração de Planos de Ação, os PA’s 

Anuais. O objetivo geral dessa metodologia era permitir a composição, o acompanhamento 

e a avaliação dos Planos Anuais-planejamento setorial/operacional-da Universidade, 

devidamente vinculado ao PDI. Os PA’s passaram a ser planejados, executados e avaliados 

anualmente, considerando-se a acelerada expansão dos núcleos urbanos próximos à 

posição geográfica da UCB. 

Os anos noventa, contudo, apresentaram incertezas quanto às políticas públicas 

para solucionar problemas de infraestrutura demográfica em todo o País. A concentração 

urbana se refletia nas cidades satélites de Brasília. As localidades em torno de Águas Claras 

e de Taguatinga, onde está o Campus I da UCB, reuniram um contingente populacional 

muitas vezes maior do que o do Plano Piloto de Brasília, o que motivou, por parte do 

Governo do Distrito Federal (GDF), a priorização de transporte coletivo de massa, inovado 

pelo metrô. Esse crescimento implicou em demandas sociais variáveis que repercutiram nos 

sujeitos que necessitavam de qualificação acadêmica para se sustentar num mundo 

globalizado e materialista. 

Nesse contexto, os Projetos Pedagógicos de todos os Cursos da UCB, agora 

diversificados nas áreas de humanas, sociais, tecnológicas e ciências da saúde, totalizaram 

até o final da década, mais de 40 cursos, distribuídos na Graduação, na Pós-Graduação, no 
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Ensino a Distância e em Projetos e Programas da Pró-Reitoria de Extensão. 

Em 1997 e 1998, um grupo de mais de 100 pessoas, representantes de todos os 

segmentos da Universidade, promoveu longas discussões com o objetivo de elaborar e 

implantar os documentos reguladores da UCB. O resultado desse trabalho produziu a 

estrutura organizacional da Universidade: o Estatuto, o Regimento Geral e o Plano 

Estratégico 1999/2010, nos quais constam a Missão e a Visão de Futuro, já alcançada hoje. 

Para 2020, quando a UCB completará seu jubileu de prata, será proposta uma nova Visão 

de Futuro. 

A nova visão de futuro do Projeto Pedagógico Institucional prevê que, em 2020, a 

Universidade Católica de Brasília seja uma instituição de referência na extensão, na 

pesquisa e no ensino, indissociáveis e comprometidos com o desenvolvimento sustentável 

e a justiça social. 

Como vimos, os quatro anos da primeira gestão universitária foram de organização 

e de estruturação da Universidade Católica que expandiu os vários Cursos de Graduação em 

diferentes áreas do saber: Pedagogia, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, 

Ciências Contábeis, Tecnologia em Processamento de Dados, Matemática, Física, Química, 

Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Filosofia, Letras, Educação Física, Relações 

Internacionais, Comunicação Social, Direito, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Havia, 

ainda, quatro programas de Pós-Graduação stricto sensu, além de cursos lato sensu e de 

dois cursos do Ensino a Distância10. 

A segunda Gestão Universitária iniciou-se em 23 de março de 1999 e confirmou as 

atitudes tomadas anteriormente, ampliando e expandindo os cursos de Graduação e de 

Pós-Graduação para as áreas mais demandadas pela sociedade e entidades de classe da 

época. Preocupou-se, sobremaneira, com a Pós-Graduação, com a Pesquisa e a Extensão e 

redefiniu o corpo docente, contratando mestres e doutores em tempo integral. Os 

programas e os projetos de extensão marcaram a presença da Universidade na comunidade 

de Brasília, Águas Claras e Taguatinga, e o avanço do Ensino a Distância ganhou projeção 

com o Curso de Aprendizagem Cooperativa e Tecnologia Educacional na Universidade em 

Estilo Salesiano. 

Até o ano 2000 a Coordenação de Planejamento criou e implantou o Plano 

Estratégico relativo ao período 2002-2010. Implantou-se também o Sistema de 

Planejamento (SISPLAN), que permitiu a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos 

PA’s de forma on-line, totalmente automatizada. Esses anos foram determinantes para a 

consolidação da Universidade. 

A expansão da graduação se verificou com cursos significativos como o de 

Engenharia Ambiental, Odontologia, Medicina, Normal Superior e Enfermagem. Uma nova 

estrutura vinculou, diretamente, as Direções dos Cursos à Pró-Reitoria de Graduação, 
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tornando as tomadas de decisões acadêmicas ou pedagógicas mais ágeis e flexíveis. Foram 

organizadas unidades de apoio como a Unidade de Apoio Didático-Educacional (UADE) e a 

Unidade de Apoio Didático-Administrativa (UADA), e instalada uma Seção de Apoio ao 

Aluno (SAA). 

A modernização alcançou as salas de aulas, inclusive as denominadas “Salas TOP”, 

equipadas com tecnologia audiovisual, sem falar nos laboratórios de informática, utilizados 

como Espaços de Aprendizagens Práticas (EAPs). Guiada pela missão da Universidade e 

pelos princípios da participação e do diálogo aberto entre todos os seguimentos da 

comunidade acadêmica, a Reitoria adotou quatro grandes Colegiados de Áreas, definidos 

pela Universidade: Colegiado da Área de Ciências Sociais Aplicadas; Colegiado da Área da 

Ciência e Tecnologia; Colegiado da Área de Humanidades; Colegiado da Área de Ciências da 

Vida e também os Colegiados de Curso, com ampla representação de docentes e discentes. 

Importantes convênios foram efetivados com a Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal, com o Hospital das Forças Armadas (HFA), com a Secretaria de Estado de 

Educação e com diversas empresas privadas. Mudanças curriculares e ajustes nos Projetos 

Pedagógicos foram realizados para a adequação das Diretrizes Curriculares do MEC. O 

padrão de qualidade previsto no Plano Estratégico 1999-2010 estava sendo, mais uma vez, 

atingido. 

A Universidade, no período de março de 1999 a 2002, alcançou resultados 

significativos em trabalhos de Extensão Universitária. Cresceu em sua estrutura 

organizacional, quantidade e qualidade dos programas, de projetos, em número de 

competência dos profissionais e na consistência da reflexão. A Pró-Reitoria de Extensão 

constituiu as Diretorias de Programas Comunitários (DPC), de Programas de Extensão (DPE), 

de Programas Pastorais (DPP), de Programas Interinstitucionais (DPI), a Coordenadoria de 

Programas de Beneficência e Assistência Social (CBAS), Centro de Estudos de 

Desenvolvimento Integral e Participativo (CEDIPAR), Serviço de Orientação e 

Acompanhamento Psicopedagógico (SOAPPE) e o Serviço de Ouvidoria. 

Ética, qualidade e inteligência pautaram os trabalhos da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa. Foi instituído o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo observado 

um crescimento expressivo nos programas de lato sensu e stricto sensu em nível de 

Mestrado e de Doutorado. A política adotada fundamentou-se na construção da 

inteligência organizacional, contratando-se pessoal qualificado. Esta foi considerada uma 

atitude vital à sustentabilidade e competitividade da Instituição, “(...) para a qual 

conhecimento não constituiu a sua única matéria-prima, mas também o seu mais 

importante produto”.11 

Bem estruturada, a Católica Virtual (CV/EAD), credenciada pelo MEC para programas 
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de Pós-Graduação lato sensu,12 tornou-se campo para o desenvolvimento de tecnologia na 

educação e organizou um Projeto de Educação a Distância que foi implementado e 

conquistou espaços internacionais. 

Em 23 de março de 2003, um novo grupo de pessoas assumiu a terceira Gestão 

Universitária, com objetivo de reconstituir uma gestão colegiada e de trabalho em equipe 

em todos os níveis. Dessa forma, a proposta pedagógica apresentada visava manter 

projetos já delimitados pela administração e implementar o Realinhamento Organizacional, 

o Projeto de Gestão Acadêmica e o Projeto Identidade. Os rumos tomados pretendiam 

satisfazer às necessidades dos 92 Cursos, oferecidos pela Graduação, agora dividida em 

Centro de Educação e Humanidades, Centro de Ciências da Vida, Centro de Ciência e 

Tecnologia e Centro de Ciências Sociais Aplicadas; Pós-Graduação, Sequenciais e Ensino a 

Distância, mais os Programas e Projetos de Pesquisas da Extensão. 

A Reitoria teve atenção específica voltada para o Ensino a Distância, tendo em vista 

que projetos de Cursos de Graduação a Distância foram submetidos ao MEC, sendo criado o 

Centro Católica Virtual de Educação a Distância (CCV/EAD). A expansão desse Centro foi 

acelerada a partir do credenciamento dos Cursos pelo MEC e da criação da Rede de Polos 

de EAD em diversas cidades do Brasil, além da abertura dos polos no Japão e na África.13 

As avaliações institucionais e de curso, realizadas durante esse período, atestam a 

excelência da educação superior realizada na UCB, bem como a indissociabilidade do 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Como consequência desse processo, as decisões são 

aprofundadas, consistentes e compartilhadas e o estratégico se torna fundamental no 

planejamento da UCB, assim como no seu Plano de Desenvolvimento Institucional, que se 

renova e se sobressai.14 

Em meio às avaliações positivas da UCB, a quarta Gestão Universitária teve início em 

31 de janeiro de 2007, com o propósito de que o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

constituíssem referência para o País. 

Os princípios norteadores dessa gestão estão centrados, em primeiro lugar, na 

preservação da Identidade Institucional, fundamentada no propósito de Pastoralidade e 

Extensionalidade, síntese da Catolicidade, afinal cravada no nome da Universidade. 

Esses princípios deverão impregnar, de maneira visceral, o exercício da 

responsabilidade confiada ao grupo de gestores que hoje conduz a Universidade. Além 

disso, a atual Reitoria deverá observar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, 

tornando mais ampla possível a acessibilidade social. Por fim, é preciso atentar-se para o 

aspecto geopolítico-social. O diálogo e a cooperação solidária da Instituição com o poder 

público e as organizações da sociedade civil é dever da opção feita. Ser de Brasília desafia 
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de forma universalizante o exercício concreto da responsabilidade confiada àqueles que, 

integrando-a, compartilham da caminhada da Universidade. A Pastoralidade, a 

Extensionalidade, o Compromisso Social, a Brasilianidade e a Geração e Comunhão ampla 

do Saber são balizadores que devem estar materializados e visíveis nas vísceras desses 

projetos e políticas15. 

Assim, a Gestão que se iniciou em 2007 se desdobra em três dimensões: a Gestão 

Acadêmica, a Gestão de Pessoas e a Gestão Administrativo-financeira, que estão 

compromissadas com as diretrizes acima definidas. Toda a estrutura acadêmica da UCB, 

com seus Cursos, Programas e Projetos, está diretamente vinculada às Pró-Reitorias e 

Diretorias cujos gestores também se encontram envolvidos com os mesmos propósitos. É 

importante realçar os créditos que a Reitoria está concedendo à modalidade da educação a 

distância, pois a Universidade Católica de Brasília Virtual (UCBV) evoluiu com vistas à 

sustentabilidade econômica e de expansão, o que exige a estruturação de seus processos e 

serviços internos, bem como a ampliação da sua equipe de profissionais. 

As modificações estruturais da sociedade não passam e não podem passar 

despercebidas pelos gestores da UCB, sendo necessária a atualização constante de seu 

Projeto Pedagógico, com vistas a sua adequação ao contexto dos sistemas políticos e 

econômicos da atualidade e à resolução das próprias questões internas. É preciso que se 

vençam as crises e que se sustentem o espaço físico e intelectual da Instituição no quadro 

da realidade nacional e regional do Brasil. 

 

1.2. Histórico do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília 

1.2.1. Implantação do Curso 

1.2.1.1. Autorização 

 

 

A decisão de criar, em 1995, um Curso de Direito no âmbito da recém reconhecida 

Universidade Católica de Brasília significou um passo importantíssimo na concretização de 

um projeto auspicioso de sua Mantenedora, a consecução de uma antiga aspiração das 

congregações que formam a União Brasilense de Educação e Cultura (UBEC), qual seja, o de 

dar continuidade, no âmbito universitário, aos objetivos e modelos de ensino já 

tradicionalmente de qualidade nos níveis médio e fundamental, no Distrito Federal. A 

transformação das Faculdades Integradas em Universidade foi o início deste acerto e a 

certificação do alcance daqueles objetivos. 

O Curso de Direito da UCB representou, num momento de singular oportunidade, a 

realização do desejo Institucional de crescer atendendo a uma demanda local, e na certeza 
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de melhor servir à Comunidade e ao País. Para tanto reuniu as condições essenciais ao 

estabelecimento de um curso de alto nível que vem se firmando e confirmando seu grande 

desiderato. A procura por este curso bem como o reconhecimento de sua atuação nos 

campos social e da cultura jurídica dão a certeza de um propósito bem sucedido. 

A Universidade Católica de Brasília criou seu Curso de Direito a partir das bases 

legais, institucionais, filosóficas e socioculturais perfeitamente identificadas com o ideário 

pedagógico de sua Mantenedora e com as aspirações da comunidade em que está inserida. 

Dessa forma, o curso se reveste de uma individualidade institucional própria da UCB, 

ao tempo em que atende aos preceitos paradigmáticos que regem, hoje, o ensino jurídico 

no Brasil, ou seja, o critério do mérito intelectual ou do melhor rendimento mínimo que 

dota o estudante da essencial aptidão para pensar, jurídica e criticamente, o Direito e a 

sociedade em dimensões totalizantes, levando-o a um compromisso, que não é só 

profissional, mas também com a justiça, a legitimidade, a equidade, a ética, a igualdade e a 

liberdade enquanto valores-síntese deste saber científico-profissional. “A missão 

fundamental de uma universidade é a procura contínua da verdade, a conservação e a 

comunicação do saber para o bem da sociedade”. Eis a orientação da Constituição 

Apostólica Ex-Corde Ecclesia, do Papa João Paulo II, de 15 de agosto de 1990. 

O Curso de Direito da UCB foi concebido, inicialmente, com base nos novos 

paradigmas trazidos pelas normas fixadas pela Resolução CFE nº. 1/93, para autorização de 

Cursos Superiores, e na Portaria Ministerial nº. 1.886, de 30/12/1994, que fixava as 

diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso. Seu funcionamento foi autorizado 

pela Portaria nº. 1.108, de 1º de novembro de 1996, do Ministério da Educação e do 

Desporto, e, internamente, pela Resolução nº. 04/95, de 23 de junho de 1995, aprovada 

pelo Conselho Universitário (CONSUN) em sessão ocorrida na mesma data.  

Novas orientações, exigências e desafios surgiram ao longo dos anos de sua 

existência, em especial com a Resolução CNE/CES nº. 9, de 29 de setembro de 2004, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e deu 

outras providências 

 

1.2.2. Evolução 
 

 

O curso foi projetado, inicialmente, para funcionar nos dois turnos, matutino e 

noturno, com cinquenta estudantes em cada um e ingressos semestrais por meio de exame 

vestibular.  

Desde os primeiros certames o Curso de Direito demonstrou excelente 

desempenho, traduzido pela procura crescente pelas vagas ofertadas, o que permitiu 

manter um quadro discente em condições de acompanhar a evolução do processo de 

ensino-aprendizagem, bem como assegurou níveis elevados no preparo dos formandos do 
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Curso e a colocação de seus egressos no mercado de trabalho. 

Ao longo da primeira década de sua existência houve uma evolução gradativa do 

número de novos estudantes oriundos do vestibular por majoração do número de vagas 

ofertadas, bem como pelo preenchimento de eventuais vagas remanescentes por meio de 

processo seletivo de transferência. Depois de dois anos de funcionamento houve um 

incremento de cinquenta novas vagas, primeiramente no turno noturno e, depois, no 

semestre seguinte, outras cinquenta no turno matutino, de forma alternada, até se chegar 

a duzentas vagas ofertadas em cada turno, consolidando-se a atual oferta. 

O currículo do Curso, proposto e aprovado para ser integralizado em 10 semestres, 

inicialmente oferecia cinquenta e seis disciplinas obrigatórias e duas optativas, todas de 

quatro créditos e sessenta horas-aula, exceção apenas para as três práticas (reais e 

simuladas) de cento e vinte horas (120), além da carga extracurricular de cento e oitenta 

(180) horas de atividades complementares, perfazendo um total de três mil e seiscentas 

horas-aula, correspondentes a duzentos e vinte e oito (228) créditos. 

O currículo do Curso de Direito da UCB contemplava, também, três áreas de 

habilitação: Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito do Comércio Internacional. Buscava-

se assegurar um curso mais profissionalizante e que atendesse à demanda emergente de 

uma época em que a educação superior buscou fortalecer áreas prioritárias segundo 

exigências locais. 

Esse currículo, desde sua implantação, sofreu nove mudanças curriculares 

atendendo a imperativos legais, de política educacional, de mudanças econômico-sociais e, 

principalmente, das novas leituras, dos novos direitos e do mercado. 

Seu quadro de educadores foi implantado à medida que o curso avançava a cada 

semestre, até sua definitiva consolidação. Houve, no entanto, alguns ajustes, como é 

comum na Educação Superior, mormente em cursos de Direito. 

Em todos esses períodos e desde seus primeiros momentos

 de funcionamento, o corpo docente do Curso foi composto por educadores 

que lecionam disciplinas do ciclo de formação básica comuns a outros cursos da 

Universidade. No ciclo de formação fundamental ou geral e da parte profissionalizante o 

corpo docente é formado por profissionais de todas as áreas relacionadas com o Direito, 

mas, principalmente, Advogados públicos e privados, Magistrados, membros do Ministério 

Público, das Defensorias Públicas, Delegados de Polícia, Consultores Jurídicos, Procuradores 

Federais, da Fazenda Pública, enfim, profissionais do direito que também se dedicam ao 

ensino superior, grande parte dos quais com larga tradição na docência e que oferecem, em 

suas aulas, oportunidades para jovens talentos que se preparam para essas importantes 

carreiras e atividades profissionais. 

A administração do Curso, ao longo desses 12 anos, contou com uma Secretaria 

própria e uma Direção (Diretor e Assessores) que desde sua criação esteve sob a 
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responsabilidade de dez educadores que se revezaram no exercício da função Diretiva. 

Nesses anos o Curso experimentou um período de estrutura Departamental, voltando à 

atual com sua integração ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 

Para a efetivação das disciplinas do ciclo de formação profissional, 

monografias, atividades complementares e as práticas jurídicas, estas em suas modalidades 

simulada e real, foram ampliadas as bases de apoio e implementadas a estrutura e as 

condições para o funcionamento de cada uma delas, na forma seguinte: 

 

a) Orientado pelo cronograma previsto no projeto de criação e implantação do 

Curso a partir do sétimo semestre, foi efetivada a estrutura física e estabelecidas as normas 

para funcionamento das práticas jurídicas sob uma coordenação única. Para tanto foram 

instalados dois laboratórios de prática simulada, um de audiências e um cartório ou 

secretaria. 

Foi iniciada a prática jurídica com a implantação inicial do Núcleo de Prática Jurídica 

(NPJ) de Samambaia, instalado no Fórum Judicial local, em funcionamento a partir de junho 

de 2000 e com capacidade para vinte e cinco estagiários. Depois esse Núcleo foi 

redimensionado para acolher mais vinte estagiários no turno da tarde e, a seguir, evoluiu 

para também prestar atendimento no turno matutino. Atualmente o NPJ de Samambaia 

acolhe a média semestral de 120 estagiários, divididos em dois turnos, tendo, para isso, 

recebido redimensionamento do seu espaço físico. 

Ampliando a base de atendimento, foi implantado uma unidade do NPJ em 

Taguatinga, em prédio alugado para esse fim, com capacidade inicial para cinquenta 

estagiários por turno de funcionamento. Desde setembro de 2000 esse NPJ funcionava em 

dois turnos, manhã e noite, também com expediente interno à tarde, quando há 

comparecimento às audiências judiciais. 

Em 2005 foi reestruturado o NPJ de Taguatinga, tendo mudado sua sede de 

Taguatinga Norte para o interior do Campus I da UCB, no bloco “E”. A partir dessa mudança 

o NPJ passou a atender em três turnos. Neste ano de 2009, há matriculados cumprindo 

estágio em turno contraposto àquele das aulas regulares. Existem, ainda, alunos cumprindo 

estágio externo em escritórios de advocacia e órgãos públicos em geral, todos conveniados 

com a UCB. 

Foi instalado, também, desde 2006, um Núcleo de Prática Jurídica em edifício da 

Justiça Federal, na Asa Norte, que neste ano conta com estagiários nos turnos matutino e 

vespertino, orientados por um Coordenador e acompanhados por dois Advogados-

Orientadores. 

A Prática Jurídica contou, nos três anos iniciais de funcionamento dos NPJs, com 

Professores-Orientadores, ministrando a prática simulada, atendendo nos respectivos 

núcleos, onde orientavam a prática real e desenvolvendo a advocacia nos processos 
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oriundos dos NPJs. Com a reestruturação desses núcleos, a partir de dezembro de 2005, os 

professores ficaram encarregados, exclusivamente, das práticas simuladas e da 

Coordenação dos Núcleos, sendo substituídos nas atividades forenses por Advogados-

Orientadores. 

Atualmente, o Estágio Curricular realizado nos Núcleos de Prática Jurídica está 

regulado pelas Normas e Procedimentos Acadêmicos da UCB (Item 3 da Resolução 

CONSEPE nº. 65, de 22 de novembro de 2007) e as Normas e Procedimentos do NPJ 

(Resolução CONSEPE n.º 28/2001) e nos aspectos pedagógicos, sua supervisão, 

acompanhamento e discussão é de responsabilidade da Unidade de Assessoria Didático 

Educacional (UADE). 

Além de promover a prática jurídica real, o NPJ orienta a atividade de estágio 

externo decorrente de convênio na forma da Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

b) Desde 2004 as Atividades Complementares foram estruturadas sob uma 

Coordenação única, com normas próprias, criando-se os meios para que os estudantes do 

Curso pudessem cumprir esta exigência curricular e multifacetária. A partir de 22 de 

novembro de 2007 as atividades complementares (acadêmico-científico-culturais) 

passaram a ser reguladas pelas Normas e Procedimentos Acadêmicos da UCB, em seu item 

4, sendo mantida a Coordenação única. 

c) As monografias têm uma coordenação única instituída desde 2004, com normas 

próprias, e um número de educadores que atendem a orientação dos estudantes 

matriculados na disciplina de monografia. Nesta atividade muitos professores do Mestrado 

em Direito da UCB também atuam na orientação dos estudantes, juntamente com 

educadores do Curso. 

d) Desde sua instalação o Curso conta com um prédio que abriga sua Administração 

(Direção, Secretaria, Coordenação de Área) e salas de aula situadas no Bloco K. Porém, com 

a ampliação do curso, passou-se a utilizar salas de aula e laboratórios de informática de 

outros blocos da Biblioteca Central. 

Novos espaços de convivência foram criados no Campus I, permitindo maior 

congraçamento de todos os usuários que aproveitam dessas instalações. 

Com o objetivo de reforçar a presença da Universidade e seu Curso de Direito no 

Plano Piloto, foi implantado uma extensão no Colégio Maria Auxiliadora, em 2004. A partir 

do 1º semestre de 2007, essa extensão foi transferida para o Colégio Dom Bosco, situado 

na mesma quadra, onde funciona em condições compatíveis com os objetivos do Curso. 

Uma realização importante foi a implantação, no 2º semestre de 2007, do Colegiado 

do Curso, composto de dezessete professores, dos quais participam, como membros natos, 

o Diretor do Programa de Mestrado em Direito, o Diretor do Curso de Graduação em 

Direito, e, também, Coordenadores das Áreas de Concentração, de Formação Básica Geral e 

Jurídica, de Formação Profissional e do Ciclo de Formação Prática, estes eleitos de entre 
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seus pares nas respectivas áreas. 

Neste 2º semestre de 2009 o Colegiado do Curso foi reformulado e passou a contar 

com um representante dos alunos, um representante dos advogados-orientadores dos NPJs 

e um representante do quadro administrativo (auxiliares). 

 

1.3. Projeção da missão na área e no Curso 

 

O compromisso da UCB com o elevado nível humanístico e técnico dos profissionais 

brasileiros está presente em sua Missão: “Atuar solidária e efetivamente para o 

desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da geração e 

comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca 

da verdade”. Nesse sentido, a Instituição não quer formar apenas profissionais, mas 

cidadãos que contribuam para o desenvolvimento do País em todos os níveis, conforme 

expresso na Carta de Princípios, de 1998, marco referencial para diversos outros 

documentos elaborados posteriormente: Projetos Pedagógicos dos Cursos, Planos 

Estratégicos, Projeto Pedagógico Institucional e a elaboração de sua Missão e Visão de 

Futuro. A Carta de Princípios afirma que “a UCB lê a realidade do contexto em que se 

encontra e orienta a sua existência à luz da prática educativa dos fundadores das 

congregações religiosas integrantes da UBEC, privilegiando: 

 

- a catolicidade como abertura ao diálogo; 

- a cidadania como compromisso de integração social; 

- a competência em todo o seu agir”.16 

 

A área de Ciências Sociais Aplicadas (CSA), à qual se vinculam os programas de 

graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação 

Social, Direito, Relações Internacionais e Serviço Social, caracteriza-se pela formação de 

profissionais que lidarão com a complexidade de uma sociedade em transformação e 

dinâmica. Exige agilidade, habilidade para lidar com crises e solucionar problemas, 

competência de negociação, percepção de vários públicos e ausência de respostas prontas 

e fechadas. Regida pelos princípios e valores da missão da UCB, busca, para além da 

formação profissional voltada ao mercado de trabalho, atender a demandas e necessidades 

da sociedade, que cada vez mais exige cidadãos bem informados, éticos, atualizados e 

abertos à educação continuada. 

Para tanto, os Cursos de Ciências Sociais Aplicadas oferecem ao seu corpo discente 

possibilidades de vivenciar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na busca 

e desenvolvimento do conhecimento, promovendo a participação em projetos tais como: 
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 Cf. Carta de Princípios. Universa: Brasília, 1998, p. 1. 
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núcleos de estudos, núcleos de simulação, empresas juniores, núcleos de prática jurídica, 

projetos sociais, disciplinas comunitárias, atividades de iniciação científica e monitoria, 

dentre outros, que permitem ao estudante interagir com a comunidade, ajudando a 

transformá-la e sendo por ela transformado. Essa indissociabilidade, além de ter 

implicações diretas sobre a vida dos educandos, tem também repercussões no 

planejamento e nas atividades dos educadores. Dada a abrangência da interação entre 

ensino, pesquisa e extensão na UCB, “a universidade precisa constituir-se, cada vez mais, 

numa comunidade de aprendizes onde se desenvolvem os talentos, as competências e as 

habilidades necessárias para a formação pessoal, profissional e social. A atitude aprendente 

é, portanto, o elemento integrador das diversas formas de acesso e comunicação do 

conhecimento”17. 

Complementarmente, para que tal integração de fato se constitua em um processo 

pedagógico, faz-se necessária “uma aliança entre aprendizes que se dispõem a percorrer 

diversos caminhos para descobrir, degustar e divulgar conhecimentos e, por outro, pautar 

esses conhecimentos, segundo as finalidades da educação propostas pela Lei de Diretrizes e 

Bases, para o pleno desenvolvimento do educando, o exercício da cidadania e a capacitação 

para o trabalho”18. 

 Formando profissionais tecnicamente preparados e, ao mesmo tempo, cidadãos 

éticos, os Cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas alinham-se perfeitamente com um 

dos objetivos estratégicos mais relevantes da UCB: aprimorar a excelência em todas as 

áreas. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas trazem em seu bojo 

processo dialógico, permitindo aos estudantes de todos os Cursos da área cursarem 

disciplinas de seu interesse acadêmico. Assim, é comum, em diversas disciplinas oferecidas 

encontrar estudantes não somente do curso responsável por aquele conteúdo, mas 

também estudantes de outros cursos das CSA. Ademais, tal interação também pode ser 

vista, através da lista de disciplinas optativas dos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas, 

aberta a todos os cursos da UCB.  

Finamente, ao propor uma formação integral da pessoa humana, a UCB poderá 

aportar uma contribuição concreta e diferencial ao desenvolvimento da nova realidade 

brasileira e das relações do País no âmbito externo, com particular impacto para o DF e sua 

projeção no cenário nacional e internacional. Essa interação acadêmica com a comunidade, 

compromissada “com a formação de um estudante capaz de fazer frente às necessidades 

essenciais de sua formação, de sua cidadania e de elevação da humanidade”19, é salutar e 

contribui, por meio do compartilhamento dos saberes, para o desenvolvimento tanto da 
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 Projeto Pedagógico Institucional, p. 21. 
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 Idem. 
19

 Projeto Pedagógico Institucional, p. 21. 
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Universidade quanto da própria sociedade. 

Para permitir a interação dos diversos cursos da Área na consolidação do conceito 

de Desenvolvimento Humano Sustentável (DHS), foram eleitas duas disciplinas como 

âncoras dessa discussão: Introdução à Educação Superior, que em seu papel de introduzir 

os estudantes à pesquisa e à produção de conhecimento utilizaria como tema de análise o 

DHS, e Empreendedorismo, que estimularia nos concluintes dos cursos a compreensão do 

DHS como indicador do sucesso ou fracasso de um empreendimento, muito além da 

exclusividade dos indicadores econômicos. 

Da mesma forma, o conceito de Desenvolvimento Humano Sustentável deve estar 

inserido nos critérios de avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e de outros 

produtos elaborados pelos estudantes, considerando-se sua capacidade de leitura da 

realidade em que vivem, em seus aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais, bem 

como pelo interesse e motivação para transformá-la. 

Da mesma forma, o Desenvolvimento Humano Sustentável está presente em todas 

as atividades de extensão desenvolvidas pela Universidade, sendo um indicador para 

avaliação e diretriz para a ação. Nas empresas juniores também se consolida na proposição 

de novos projetos e nas disciplinas comunitárias torna-se amplamente debatido e 

praticado, reforçando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

1.3.1. Projeção da missão institucional no Curso 
 

É oportuno entender a atuação da Universidade Católica de Brasília em resposta ao 

panorama apresentado pela globalização, fenômeno que abrange os meios sociais, culturais, 

econômicos, financeiros e políticos das relações internacionais e nacionais. 

A Universidade Católica de Brasília insere-se no contexto globalizado de um País em 

desenvolvimento, a partir dos seus princípios basilares e da sua missão, realizando uma 

atuação solidária e efetivamente buscando o desenvolvimento integral do ser humano e da 

sociedade, por meio da geração e da comunhão do saber e da ação comunitária, 

comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca da verdade. 

No Curso de Direito, a Missão Institucional da UCB, descrita em seu Projeto 

Pedagógico Institucional, é projetada através da formação de seus profissionais, de 

excelência técnica e de formação ética e humanística e, ainda, através dos projetos 

extensionistas realizados pelo Curso e de impacto extremamente positivo para a 

comunidade na qual a UCB está inserida. 

No que se refere à formação do egresso, ter-se-á um profissional com destaque em 

seu meio de atuação dada sua compreensão do fenômeno jurídico-social, a valorização da 

pessoa humana e sua busca pelo saber e sua disseminação através da pesquisa. Tudo sob 

uma abordagem ética. Ademais, espera-se que o aluno tenha a “consciência de que 
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aprender é, cada vez mais, um processo para toda a vida”20
 e, ainda, que “a formação é a 

obra mais pessoal e continua de cada um” 21. 
 

Quanto a sua interação como agente transformador, através da extensão, o Curso 

de Direito tem nos Núcleos de Prática Jurídica (NPJ) sua principal ferramenta. Nos NPJs os 

discentes atuam de forma proativa no atendimento da comunidade carente que busca 

soluções para seus problemas jurídicos. Atualmente, como anotado antes, o Curso de 

Direito conta com três NPJs. O NPJ do Campus I, onde se concentra o maior número de 

atendimentos, o NPJ de Samambaia, localizado no Fórum de Samambaia, decorrente de um 

convênio com o TJDFT e, finalmente, o NPJ localizado na sede dos Juizados Especiais 

Federais, resultante de Convênio firmado com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No 

total, os NPJs contabilizam, hoje, mais de 11 mil atendimentos por ano, além da realização 

de atividades sociais esporádicas, como a visita semestral à Fraternidade São Lucas 

Evangelista (FALE), participação na Ação Global, promovida pela Rede Globo de Televisão, e 

outras ações sociais. 

 

1.4. Objetivos do Curso 

1.4.1. Pressupostos iniciais 
 

O Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília tem por objetivo a formação 

de bacharéis em Ciências Jurídicas capazes de tratar questões atuais e futuras que 

demandam habilidade intelectual, conhecimentos específicos e espírito criativo. Nele, 

privilegia-se, simultaneamente, a orientação acadêmica e a orientação profissional, que se 

complementam mutuamente. 

Ressalte-se que esta perspectiva é o resultado de propostas discutidas nos 

diferentes colegiados em que se estrutura e se insere o Curso de Direito. Das diversas 

reuniões emanam as diretrizes didático-pedagógicas que asseguram a unidade e o 

desenvolvimento harmônico das atividades acadêmicas. 

O ensino jurídico é objeto de indagações contemporâneas na tentativa de 

requalificação e reordenação de sua estrutura curricular, tornando-a diretiva do processo 

de compreensão e aprendizagem da ciência do Direito. 

Em face da característica de multidisciplinariedade do ensino superior e da inegável 

interação da ciência jurídica com as demais ciências sociais é que se verifica a necessária 

reordenação de suas diretrizes didático-pedagógicas, com a finalidade de estabelecer uma 

estrutura curricular voltada para a identificação do direito como elemento intrínseco ao 

equilíbrio social, à estruturação do poder e à proteção do cidadão, coibindo práticas 
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 Projeto Pedagógico Institucional , p. 32. 
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 Idem. 
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arbitrárias e abusos, seja na relação horizontal – os indivíduos entre si – ou vertical – o 

Estado e o indivíduo. 

A partir de uma análise antropológica, é possível a constatação da coincidência 

entre o homem-seu comportamento-e sua produção, quer intelectual, quer material. Essa 

análise é indissociável de sua formação sociocultural e, consequentemente, de sua 

concepção do mundo e do papel que nele exerce como ser criativo e agente de mudanças, 

e que deve estar presente em seu processo de aprendizagem. 

O Curso de Direito UCB foi idealizado e implementado com uma carga-horária e 

créditos dimensionados para um  dado  tempo, porém por necessidade decorrente de uma 

realidade em constante evolução, própria dessa área do conhecimento, foram modificados, 

estando a requerer, nos tempos atuais, o cumprimento de uma carga horária total de 3.790 

h/a, entre atividades de ensino teórico-prático e atividades de pesquisa e extensão, além 

das atividades complementares (ou atividades acadêmico-científico-culturais), para as quais 

foram destinadas a carga horária de 190 horas-aula, dentro de 226 créditos totais, 

integralizáveis em, no máximo, 8 (oito) e, no mínimo, 5 (cinco) anos. 

O objetivo fundamental do Curso de Direito é propiciar ao acadêmico sólida 

formação intelectual na Ciência Jurídica, favorecendo seu melhor desempenho profissional 

e social em qualquer campo de atuação profissional, com plena consciência de seus 

compromissos de cidadão e profissional do Direito. 

Desse modo, o curso objetiva capacitar o estudante para atuar no campo do Direito 

de forma a preservar os valores morais, éticos, cívicos e político-sociais, com vistas ao 

aperfeiçoamento da sociedade, à busca do bem-estar comum, à promoção por meio do 

engajamento de estudantes e docentes na prestação de serviços jurídicos, o atendimento 

às necessidades da comunidade local e regional e garantir o fiel cumprimento do preceito 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na área das Ciências 

Jurídicas. 

Em suma, o estudante, ao final do curso, deverá estar apto a saber não apenas 

Direito, mas, principalmente, a entender a Ciência Jurídica em seus eixos basilares. O 

bacharel deverá ter incorporado, ao longo do curso, meios para pensar e criticar, 

cientificamente, as estruturas sociais e jurídicas que o cercam, além de aptidão para 

reproduzir e produzir novos conhecimentos-mesmo porque a ciência não deixa de se 

renovar-, tornando-se polo irradiador de ensinamentos para terceiros. Cidadão plenamente 

ativo e consciente, profissional profundamente ético e humanista, com bagagem intelectual 

geral e específica, fruto do processo desenvolvido em seu curso que decorre, por 

excelência, da missão de qualquer universidade e, sobremodo, da Universidade Católica de 

Brasília. 

É compromisso do Curso de Direito manter a melhor qualidade de ensino e 

aprendizagem jurídica em ambos os turnos de aula. “A condição do estudante-trabalhador” 
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– clientela básica do Curso noturno – não deve inibir o acesso às mesmas informações, com 

o mesmo rigor acadêmico, transmitidas àqueles matriculados no curso diurno. Para tanto, 

deve ficar a critério de cada discente “dosar sua carga ou ritmo de trabalho didático” (Cf. 

“Ensino Jurídico, diagnósticos...”, OAB/Federal, 1992, p. 60), seja no curso diurno ou 

noturno, pois legalmente ambos têm os mesmos prazos de duração. 

Para se alcançar os objetivos inicialmente propostos e continuar com o processo de 

desenvolvimento do curso, faz-se necessário um processo de avaliação permanente e bem 

adequado aos seus fins (avaliar o que e para que). Processo este que só será válido se 

aplicado em suas variadas formas, inclusive internas e externas. Assim, este processo busca 

levantar, analisar e entender os dados obtidos, para orientar a superação dos óbices; é, 

pois, avaliar-se a universidade, o curso (meios e recursos), os seus educadores (produção 

intelectual e científica), dirigentes e seus estudantes. Esta necessidade de se conferir e 

ajustar os resultados institucionais, sem os vícios do maniqueísmo e da inversão de 

propósitos que amiúde assolam tal tarefa, pressupõe um critério orientador (o Projeto 

Pedagógico do Curso) e a longa e contínua análise dos diversificados instrumentos de 

avaliação. Isto não é garantia da qualidade do ensino, mas certamente é um dos meios para 

se apurar o objetivo de todos numa universidade, que é a qualidade crescente de seus 

esperados resultados. 

Atendendo a tais preceitos e considerando-se que o ensino jurídico envolve não só o 

estudo da norma jurídica, dos atos ou valores jurídicos em si considerados, mas a própria 

experiência jurídica genericamente identificada – a vida em sociedade e sua correlação com 

o ordenamento jurídico –, o Projeto Pedagógico se firma e afirma a partir das premissas 

básicas de coerência educacional-curricular e extracurricular. 

A oferta de matérias, os conteúdos programáticos e toda a elaboração das diretrizes 

básicas concentram-se na capacitação acadêmica, em seus aspectos humanístico e ético, 

bem como nas áreas de profissionalização, como acima já referido. 

O presente projeto, em face da natureza variável do direito e da norma jurídica, 

orienta-se pelo princípio básico de adequação e conformação de suas disposições à 

realidade social, aos avanços sociais, políticos e econômicos e às inovações tecnológicas, 

tornando-o atualizável sem, contudo, distanciar-se das diretrizes básicas ora traçadas e da 

sua realização efetiva. 

 

1.4.2. Objetivos imediatos 
 

 

O Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília, visa, enquanto substrato 

organizacional da academia, muito mais do que a simples e mecânica transmissão de 

conteúdos dissociados da realidade e do contexto social, pois o que se almeja são o 
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aprimoramento e o progresso do Direito enquanto ciência e realidade, bem como, dos mais 

diversos ramos científicos associados ao Direito, através do ensino pesquisa e extensão. 

Prima-se, ainda, pela formação acadêmica voltada para condição filológica do termo, qual 

seja, a sua concepção de academia, de formação ética aliada ao desenvolvimento das 

habilidades intelectuais, do raciocínio lógico, e das capacidades de análise e síntese para a 

geração do saber. 

Por aprimoramento e progresso dos diversos ramos científicos associados ao direito, 

quer-se dizer que a pesquisa é uma forte veia que se busca desenvolver no acadêmico de 

Direito. Ele necessita voltar-se para questões de hermenêutica e de epistemologia jurídica, 

matéria transversal presente no conteúdo de várias disciplinas, sem as quais sente-se o 

vazio de uma ciência exclusivamente pragmática, eis que torna-se frágil e sem 

fundamentação para os seus mais diversos institutos, os quais com o desenvolvimento 

social veloz, constantemente precisam ser repensados e rediscutidos. 

A formação ética baseia-se na constituição de profissionais imbuídos de conceitos e 

valores humanísticos, sem os quais não se pode dizer que houve uma formação, mas uma 

fria automação conteudística. Por formação ética quer se dizer ainda, que o profissional 

deve se ver como parte de uma sociedade dinâmica, também inserida em um mundo 

globalizado, e que fazendo parte desta realidade, dela não pode alhear-se ou omitir-se, mas 

deve ser um sujeito ativo nas discussões de mudanças e buscar influenciá-las. 

Ao lado  deste  enfoque humanístico almeja-se o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, entendendo-se como tal um profissional que não seja fruto de 

aulas fundadas no conteúdo isolado e dissociado da realidade, no qual este é um fim em si 

mesmo. Pelo contrário, a realidade faz parte da construção do conhecimento em interação 

com o saber formal. Relaciona-se com o desenvolvimento das capacidades de análise e 

de síntese, de aplicação lógica dos conteúdos aos problemas reais, a fim de que não se 

tenha um profissional cheio de teorias jurídicas e da memorização do número de artigos 

dos mais diversos códigos, sem, contudo, saber o que fazer com eles ao se deparar com 

uma situação-problema real. 

O Conselho Nacional de Educação, na Resolução nº. 9, de 29 de setembro de 2004, 

em seu art. 3º, estabelece: 

 

 

“O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 

visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma 

e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça 
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e do desenvolvimento da cidadania.” 

 

Em consonância com a determinação legal o Curso de Direito volta-se para a 

formação de um profissional, que não se afasta de seu papel de cidadão, preparado para 

enfrentar o mercado de trabalho, que exige ações e iniciativa, ao lado do espírito de 

colaboração e de equipe. Busca, em suma, unir o individual ao social, aliar as capacidades 

intelectuais a uma mentalidade comprometida com a realidade e o contexto social do qual 

faz parte, deles sentindo-se corresponsável. 

 

1.4.3. Objetivos mediatos 

 

A meta é a excelência, a excelência do conhecimento na produção científica e 

profissional, produção esta que não pode estar separada do todo, da própria formação do 

discente, mas com ela integrada e, além disso, pautada por valores éticos e humanísticos. 

Outro objetivo é capacitar o acadêmico para contribuir com o crescimento da 

sociedade em que está inserido, olhando para o próximo e vendo-se com ele 

comprometido, na medida em que se utiliza de seu conhecimento com o fito de buscar 

soluções para os problemas do homem moderno. 

Na verdade anseia-se que os egressos possam colaborar para o progresso da 

humanidade, sem esquecer dos pequenos problemas cotidianos e triviais que os 

circundam, tendo como instrumento o conhecimento e a produção científica calcada em 

valores humanísticos e éticos. 

Essa é uma visão que extrapola a sala de aula para ganhar maiores contornos, na 

medida em que a excelência da produção científica possa ser utilizada para o crescimento 

do País e da humanidade daí ela encontrar seu fundamento último na missão da UCB: 

“atuar efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, 

por meio da geração e comunhão do saber comprometida com a qualidade e os valores 

éticos e cristãos, em busca da verdade”. 

 

2. Contextualização 

2.1. Cenário profissional 

 

A Globalização, fenômeno que tem servido de “pano de fundo”

 de praticamente todos os debates sobre a sociedade contemporânea, deverá 

continuar por muito tempo a ser considerada uma temática atual. É uma realidade que não 

se pode ignorar ou evitar, pois ela já se acha instalada na economia mundial, do que é 

prova a internacionalização dos mercados e das crises, com repercussões em todos os 

continentes comprovado na última crise financeira que abalou o mundo. Esse fenômeno 
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influenciará, indubitavelmente, o desenvolvimento das nações no século XXI, refletindo-se 

não somente nas economias locais, mas também na própria cultura dos povos. 

Nesse cenário de mudanças, e também de oportunidades, de limites, porém de 

possibilidades, a UCB é chamada a dar a sua contribuição por meio do alto nível técnico e 

humanístico de seus egressos, que são estimulados a se inserirem profissionalmente de 

forma competente, criativa, empreendedora e, sobretudo ética. Para fundamentar sua 

atuação, a UCB considera os assuntos além das fronteiras nacionais, ao evitar as 

percepções apenas domésticas da realidade econômica, cultural e social. A Instituição 

dialoga com os grandes centros produtores de conhecimento, com as demandas e 

necessidades da sociedade, e com os saberes locais sem perder sua dupla vocação: é 

universal, mas está inserida no Distrito Federal e na denominada “Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE)”, composta por 22 municípios que 

exercem pressão sobre o Distrito Federal no que concerne ao mercado de trabalho, 

equipamentos públicos e relações comerciais. 

Segundo os dados cadastrais fornecidos pela Secretaria Acadêmica da UCB, em 

janeiro de 2007, 80% dos seus estudantes moram na região de abrangência da UCB, 

residindo 31% em Taguatinga, 15% na Ceilândia, 7% no Guará, 6% em Samambaia, 5% em 

Águas Claras, 5% no Gama, 5% no Núcleo Bandeirante, 3% no Riacho Fundo, 2% no Recanto 

das Emas e 1% em Brazlândia. Esses estudantes, por fazerem parte dessa comunidade, são 

mais identificados com os seus problemas sócio-comunitários e certamente estarão mais 

comprometidos com a proposta de interação universidade-comunidade, possibilitando o 

retorno a esta última, sejam por meio de sua participação em projetos de pesquisa e/ou 

programas de extensão, seja por meio de sua futura atuação profissional nessa ou noutras 

regiões. 

Os dados do Distrito Federal concernentes ao Produto Interno Bruto nominal 

revelam uma aceleração vertiginosa do desenvolvimento econômico da região na década 

de 90 e início dos anos 2000. Da mesma forma, verificava-se a tendência para um elevado 

PIB per capta, colocando-o, desde 2001, à frente de todos os outros estados brasileiros. 

Historicamente, o Distrito Federal tem mostrado uma dinâmica econômica 

fundamentalmente terciária (serviços). A partir da consolidação da Capital Federal, o setor 

terciário tornou-se o mais forte da economia local, sendo responsável por grande parcela 

da renda e pela maioria dos empregos gerados. As principais atividades terciárias estão 

relacionadas à administração pública, ao comércio, ao segmento de hotéis, bares e 

restaurantes, e de imóveis. 

O mercado de trabalho no Distrito Federal, impulsionado pela dinâmica da 

economia local, acompanhou suas fases de desenvolvimento, sempre concentrando o 

maior número de empregos no setor terciário, induzido, direta ou indiretamente, pelo setor 

público. As limitações à instalação de indústrias no Distrito Federal restringiram a 
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diversificação produtiva na região, resultando na expansão da malha urbana nos mesmos 

moldes daquela caracterizada nas regiões metropolitanas. A região polarizadora é Brasília, 

onde estão a sede do Governo Federal, e a maior concentração dos postos de trabalho. 

Vale frisar que nos últimos anos a Região Administrativa de Taguatinga, onde está 

localizado o Campus I da Universidade Católica de Brasília, também vem se destacando e 

ganhando características de uma grande metrópole. 

Nada obstante as particularidades das origens e da vocação administrativa do 

Distrito Federal, e a correspondente dependência que tem de investimentos públicos, 

existe a preocupação das autoridades locais em incentivar a ampliação dos investimentos 

privados, garantindo maior autonomia para o Distrito Federal, com oferta de produtos e 

empregos compatíveis com a sua demanda. 

As estatísticas do mercado de trabalho do Distrito Federal, com base na Pesquisa de 

Emprego e Desemprego (PED/DF), têm início em fevereiro de 1992, quando a Secretaria de 

Trabalho do Governo do Distrito Federal, em parceria com a Companhia do 

Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN), o Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) e a Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados (SEADE/SP), implantaram a pesquisa. Com base nesses 14 (quatorze) anos de 

pesquisa (1992 a 2005), é possível ter uma radiografia do mercado de trabalho local, 

conhecendo-se como a dinâmica da geração de empregos interage com o crescimento 

demográfico. 

A População em Idade Ativa (PIA), correspondente ao contingente de habitantes 

com 10 (dez) anos e mais, passou de 1,2 milhões em 1992 para 1,7 

milhões em 2003. A População Economicamente Ativa (PEA), equivalente ao 

conjunto de trabalhadores ocupados mais o de desempregados, estava estimada em 733 

mil pessoas em 1992, alcançando 1,1 milhões em 2003. 

As estatísticas sobre a ocupação no Distrito Federal indicam que o mercado de 

trabalho, desde 1992 até 2002, absorveu mais trabalhadores com o segundo grau completo 

e terceiro grau incompleto, acumulando crescimento de 103,1% e 134,7%, 

respectivamente. O contingente de ocupados com o terceiro grau completo obteve 

variação percentual acumulada de 69,4%; com o segundo grau incompleto o aumento foi 

de 60,9% e, por fim, com o primeiro grau completo foi de 30,1%. Já entre os trabalhadores 

com o primeiro grau incompleto e os analfabetos, o quantitativo de ocupados diminuiu de 

8,5% e 42,8%, respectivamente. Esses dados demonstram, por um lado, a seletividade do 

mercado de trabalho e, por outro, um processo de escolarização da população, induzida 

pela elevação das exigências do mercado. 

Além de concentrar grande quantidade de Órgãos Públicos, das esferas Federal e 

Distrital, relativos aos três poderes da República, quais sejam, Executivo, Legislativo e 

Judiciário, o Distrito Federal concentra, ainda, grande quantidade de organizações 



 

 

31 

 

representativas de quase todos os Países do mundo. Relativamente à área privada, todo o 

Distrito Federal e região do entorno conta com um grande número de empresas 

prestadoras de serviços, comerciais, industriais, financeiras, hospitalares e organizações 

não governamentais. 

A área de Ciências Sociais Aplicadas da UCB pode contribuir para atender as 

demandas e necessidades do mercado de trabalho do DF e Região, que exige profissionais 

cada vez mais qualificados técnica e eticamente para lidar com problemas complexos e 

ações complexas. Em resposta às novas exigências ambientais e socioculturais a área elegeu 

como eixo fundamental o conceito de “Desenvolvimento Humano Sustentável” (DHS). 

Adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o DHS 

considera não só aspectos econômicos ou de renda para avaliar as condições de um povo, 

mas sobretudo o acesso à maior participação social, política, econômica, aos bens culturais, 

à informação e ao lazer, à equidade e à justiça nas relações de gênero, étnicas e de classe 

social, confluindo para uma melhor qualidade de vida e para o protagonismo dos atores 

envolvidos no processo. 

Desse modo, os egressos da Católica, na diversidade de suas atuações profissionais, 

são estimulados a considerar que o desenvolvimento econômico é um aspecto importante, 

mas não exclusivo, na avaliação do patamar de desenvolvimento de um País; são motivados 

a olhar para a complexidade dos problemas humanos também pelo prisma cultural e social 

e a defender o direito à diferença em suas várias manifestações, agindo como 

empreendedores na transformação da sociedade. 

 

2.2. Mercado de trabalho 

 

Observando as normas estabelecidas nos citados diplomas, o Curso de Direito da 

Universidade Católica de Brasília, em conformidade com as exigências legais, fixar em seu 

âmbito variados pontos que integralizam a formação do estudante e do egresso no campo 

profissional local, nacional e mundial. A tarefa de proporcionar uma formação humanística, 

preocupada com os valores éticos e com o papel do profissional na sociedade, tem como 

escopo os tantos setores jurídicos e profissionais de atuação do profissional, como: a 

Magistratura, o Ministério Público, o Magistério, a Diplomacia, a Advocacia, dentre outros. 

O campo profissional que o Curso de Graduação em Direito da UCB disponibiliza ao 

bacharel o insere perfeitamente no perfil exigido pelo mercado nacional na medida em que 

oferece uma formação atual conectada ao processo político, ideológico e econômico 

globalizante, não escapando da análise dos intercâmbios que se produzem na arena 

mundial, recebendo, por consequência, os impactos das modificações e dos avanços 

tecnológicos que se produzem. O total entendimento, análise e solução dos problemas da 

situação apresentada pressupõem uma formação alicerçada em conhecimentos 
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multidisciplinares, que caracterizam o profissional em direito como preparado para 

assessorar e apoiar a sociedade em suas necessidades primordiais; profissional com 

competência sócio-política, técnico-jurídica, prática do direito e com forte sensibilidade 

social e consciência da formação para a cidadania, capaz de responder às demandas de 

uma sociedade dinâmica e heterogênea cada vez mais exigente. 

 

2.2.1. Relação do campo profissional no âmbito nacional 

 

O campo profissional disponível em âmbito nacional para os bacharéis em Direito é 

vasto. O crescimento econômico experimentado nos últimos anos se reflete não na criação 

de maiores oportunidades de trabalho, mas também na geração de novas frentes de 

atuação profissional. Há que se ressaltar, ainda, a crescente conscientização do povo 

brasileiro acerca de seus direitos de cidadão e as respostas positivas do legislador no que 

tocam os novos anseios da sociedade como um todo, tais como legislação consumerista, 

ambiental, empresarial, trabalhista, civilista, dentre outras cujas mudanças na última 

década trouxeram, além de desafios legais mais complexos, a ampliação do campo de 

trabalho do operador do direito. Assim, pode-se dizer que, em âmbito nacional, o 

profissional do direito pode atuar em bancas de advocacia, consultorias especializadas, 

instituições financeiras, empresas ou em órgãos governamentais dos poderes Executivo, 

Legislativo ou Judiciário, lotados em qualquer parte do País. 

As opções, mencionadas acima, oferecidas pelo mercado de trabalho aos graduados 

em Direito exigem o aprendizado aprofundado das Ciências Jurídicas. Contudo, nota-se que 

o mercado demanda que o profissional tenha consciência da função social que 

desempenha, do papel de transformador da sociedade e de sua responsabilidade social. Os 

bacharéis em Direito adequadamente preparados, tendo assimilado a síntese do teórico e 

do prático no que tange os conhecimentos básicos, não podem afastar-se da sua qualidade 

de cidadão ou alienar-se da realidade social e política da qual se inserem. Sem a exigência a 

uma dedicação à erudição excessiva, mas com prevalência aos ideais humanísticos e éticos 

necessários a atuação na profissão e na sociedade. 

 

2.2.2. Relação do campo profissional no âmbito local 

 

 

O Distrito Federal apresenta uma das maiores taxas de crescimento demográfico do 

País, motivada por uma permanente imigração de pessoas de todos os estados, 

notadamente das regiões interioranas do Nordeste e Centro-Oeste, atraídas pela expansão 

das atividades econômicas e, principalmente, pelo funcionalismo público. 

A Universidade Católica de Brasília localiza-se no Distrito Federal, uma das unidades 
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da Federação, por isso a análise mercadológica local do mesmo. O Distrito Federal, por ser 

a Capital da República, tem características singulares no que diz respeito ao mercado de 

trabalho para certas categorias profissionais, especialmente para o bacharel em Direito. 

Centro administrativo do País, concentra ao nível federal as estruturas hierarquicamente 

superiores dos três poderes-Executivo, Legislativo e Judiciário-, todos eles com grandes 

espaços no mercado de trabalho privativos ao bacharel ou ao advogado. Ao lado disso, as 

correspondentes estruturas do Governo do Distrito Federal ampliam o leque de 

possibilidades, que são completadas ainda pelo grande número de funções administrativas, 

tanto no setor público como no privado, em que o bacharel ou o advogado concorre em 

igualdade de condições-e não raras vezes com enorme vantagem comparativa-com outros 

profissionais. 

No Poder Executivo, são campos de trabalho para os profissionais de Direito ao nível 

federal, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, o Ministério Público do 

Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, as Consultorias Jurídicas de todos os Ministérios Civis e 

Militares e as assessorias jurídicas das empresas estatais. Ao nível distrital, a Secretaria de 

Segurança Pública, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal e a 

Procuradoria Geral do Distrito Federal, além de consultorias ou assessorias jurídicas das 

demais secretarias de estado e de empresas governamentais. 

No Poder Legislativo, as assessorias jurídicas do Congresso Nacional (Senado Federal 

e Câmara dos Deputados) e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. No Poder Judiciário, 

ao nível federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça 

Federal de 1ª Instância, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal 

Superior do Trabalho, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região. Ao nível distrital, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e Territórios, sendo que, ao 

todo a justiça de primeiro grau do Distrito Federal compreende mais de 100 varas com 

competências diversas. Além disso, nas circunscrições judiciárias de Brasília e das cidades 

satélites existem mais de 25 cartórios extrajudiciais com finalidades variadas. 

Além da atuação do bacharel em direito graduado pela Universidade Católica de 

Brasília nos órgãos federais ou distritais dos Poderes Públicos localizados no Distrito 

Federal, cabe ressaltar o crescente aumento do campo destinado à atuação na esfera 

privada. 

O Distrito Federal apresenta-se como polo de desenvolvimento

 de empreendimentos do terceiro setor. O próprio governo local busca parcerias 

com empresas privadas para que desenvolvam suas atividades no Distrito Federal. Dessa 

forma, o mercado de trabalho para o profissional autônomo também deve ser considerado, 

tendo em vista o seu crescimento. 
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A advocacia para pessoas jurídicas ou físicas é um campo a ser salientado quando na 

análise do mercado profissional. Ainda que preponderantemente o mercado local ofereça 

diversas vagas para o bacharel em direito, não se pode desconsiderar a consultoria jurídica 

às empresas. 

Por isso, o bacharel em direito deve ter uma formação sólida e completa para 

também ter a oportunidade de exercer atividades nas áreas de Direito Empresarial, Direito 

Familiar, Direito do Consumidor, dentre outros. O aumento populacional e os índices 

econômicos favoráveis observados em todo o Distrito Federal exigem a atuação advocatícia 

e consultiva para a população que está dentre as maiores rendas per capita do País. 

 

2.3. O Diferencial do Curso de Graduação em Direito da UCB 

 

Primordialmente, com a análise do fenômeno da Globalização conclui-se que as 

relações sociais, econômicas, políticas, trabalhistas, mercadológicas, ou seja, todas as 

relações que envolvem a sociedade contemporânea mundial sofreram modificação em 

relação ao século XX. 

Sob o ponto de vista nacional, o Brasil, como qualquer outro País, não está excluído 

dos reflexos da Globalização. O Curso de Direito da UCB, inserido na área de Ciências 

Sociais Aplicadas (CSA), encontra-se, assim, ligado a um processo político, ideológico e 

econômico globalizante, não escapando desta forma dos intercâmbios que se produzem na 

arena mundial, recebendo, por consequência, os impactos das modificações e dos avanços 

tecnológicos que se produzem. Esta situação exige formação alicerçada em conhecimentos 

multidisciplinares. A Universidade Católica de Brasília vem, no Distrito Federal, suprir a 

necessidade de profissional da área jurídica competente, com formação humanística, ético 

e com excelência de conhecimento, sendo este seu diferencial, como será exposto abaixo. 

  

2.3.1. Atendimento aos ditames legais e de representação de classe 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394, de 20.12.1996) 

enfatiza que o ensino superior, além de formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua, tem outras 

finalidades, entre as quais avultam o “estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo”; o incentivo do “trabalho de pesquisa e 

investigação científica”, a promoção de “extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição”, suscitando o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional. 
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No mesmo sentido a Resolução nº. 9, de 29 de setembro de 2004 estabelece que “o 

curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação 

geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente sua capacidade e a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica”, fatores estes que são exigências para 

o exercício competente da profissão na área jurídica. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito (PPC) foi elaborado com base nas normas 

fixadas pela Resolução CFE nº. 1/93, para autorização de Cursos Superiores, e segue os 

ditames da Resolução nº. 09, de 29/09/2004 do CNE/CSE, que institui as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências e, ainda, segue o 

estabelecido no Parecer nº. 08/2007 do CNE/CSE. 

Este Projeto Pedagógico busca, assim, atualizar o curso de graduação em Direito ao 

Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Católica de Brasília, seus princípios e 

missão e, ainda, refletir as reais necessidades dos eixos de formação do bacharel no Distrito 

Federal e no Brasil. Tais objetivos elencados visam uma perfeita consonância entre a 

formação do bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília e as exigências do 

campo profissional. 

O Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília busca, tendo como norte o 

Projeto Pedagógico, formar profissionais competentes para o exercício das profissões 

jurídicas: advocacia, magistratura, promotoria, defensoria pública, dentre outras, 

identificados com uma visão transcendente aos aspectos técnicos dessas profissões, com a 

capacidade de aplicar o direito, a partir de uma postura crítica, ética e fornecendo os meios 

para a solução dos conflitos, quer na esfera judicial ou extrajudicial. Além disso, o graduado 

poderá seguir carreira acadêmica, cursando pós-graduação, stricto e lato sensu, na própria 

Instituição, e vir a ser educador e pesquisador em institutos de ensino e pesquisa. O Curso 

de Direito da Universidade Católica de Brasília fornece, também, uma ótima base para os 

que perseguem a carreira política. 

A partir do exposto, passa-se a tratar mais detidamente a contextualização do 

mercado de trabalho do bacharel em direito em âmbito nacional e local, bem como a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

2.4. Formas de acesso 

O estudante ingressa no Curso de sua escolha por meio de processo seletivo, 

denominado vestibular, que é realizado em data e horário estabelecidos em edital, 

amplamente divulgado. A execução técnico-administrativa do concurso vestibular fica a 

cargo da Fundação Universa-Funiversa, conforme o Oitavo Termo Aditivo ao Acordo de 

Mútua Cooperação nº 80.019/2005, celebrado entre a União Brasiliense de Educação e 
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Cultura-UBEC (Mantenedora da UCB) e a Fundação Universa-Funiversa. Os cursos de 

Graduação funcionam sob o regime de créditos, com pré-requisitos estabelecidos na Matriz 

Curricular. Tal regime possibilita ao estudante cursar, a cada semestre, disciplinas que 

totalizem diferentes quantidades de créditos, a partir do mínimo de 12 créditos. Poderão se 

inscrever no processo seletivo os candidatos que já tenham concluído ou estejam em fase de 

conclusão do ensino médio ou equivalente, devendo apresentar obrigatoriamente o 

documento de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula. O Processo Seletivo consta 

de dois cadernos de provas sobre os conteúdos dos programas dos ensinos fundamental e 

médio, sendo uma prova de Redação e quatro provas objetivas, com questões de múltipla 

escolha, comuns a todos os candidatos. As provas objetivas constarão de questões de Língua 

Portuguesa, de Conhecimentos Gerais (Geografia, História e Atualidades), de Matemática e 

de Ciências (Biologia, Física e Química) para todos os cursos. Será eliminado do Processo 

Seletivo o candidato que obtiver resultado 0 (zero) ponto em uma ou mais das provas 

objetivas, e/ou nota menor que 20 (vinte) em Redação (de um total de 100).  

Na possibilidade de ter vagas ociosas a UCB recebe estudantes advindos de outras 

IES, desde que estas estejam regularizadas em consonância com a legislação brasileira. Há, 

na hipótese de vagas ociosas, possibilidade de aceitar candidatos que apresentam 

desempenho em outros processos seletivos realizados em outras IES, desde que tragam 

declaração de desempenho com aproveitamento mínimo de 70%, nesse caso, também é 

possível o ingresso de candidatos que tenham realizados avaliações oficiais, tais como o 

Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM. A UCB, como participante do Programa 

Universidade para Todos, possui vagas reservadas para os candidatos encaminhados pelo 

MEC habilitados para receberem bolsa PROUNI. 

 

3. Orientação e avaliação da aprendizagem 

3.1 Concepção de aprendizagem 

3.1.1. Fundamentos principiológicos 

 

As linhas gerais desta concepção se acham assentadas em princípios educacionais 

representados: 

-pela formação profissional simultânea com a formação acadêmica, mediante um 

currículo que possa, cada vez mais ser dinâmico e flexível, que integre teoria e prática, e 

que privilegie inicialmente uma formação humanística e ética, passando por uma

 verdadeira educação para coroar-se afinal com a formação profissionalizante; 

– por uma revitalização da vida acadêmica pelo exercício profissional gerando um 

salutar ciclo de influência onde um alimenta e é realimentado pelo outro, que abranja não 

apenas o corpo docente e discente, mas toda sua comunidade; 

– pela desestabilização de um currículo fechado, acabado e pronto, porém que 
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mantém suas bases nas matérias fundamentais e reflexivo-críticas, matérias 

profissionalizantes ou técnico-jurídicas e práticas, com uma parte flexível que além das 

optativas contemple matérias eletivas e atividades complementares; 

– pelo redimensionamento do significado da presença e das atividades a serem 

realizadas pelos estudantes nos mais diferentes espaços de aprendizagem, além do curso e 

da universidade, até os espaços virtuais; 

– por uma ênfase na formação permanente que se inicia nos primeiros anos de seu 

curso e se prolonga por toda a vida, com o recurso à pesquisa hoje tão facilitada pela rede 

mundial de informática; e 

– pela consolidação do processo de produção do conhecimento e da vida acadêmica 

do estudante, sujeito principal do ensino-aprendizagem, mediado pelo educador, que 

resulte em: aquisição do conhecimento, competências e habilidades, para atuar 

humanística, ética e criticamente em sua intervenção na vida social, enquanto profissional 

do Direito. 

 

3.1.2-Análise preliminar 

 

Uma reflexão se faz imperativa antes de situar-se o problema, em termos de um 

Curso de Direito, daí dever-se fixar neste Projeto Pedagógico que, desde a edição da carta 

da UNESCO de 1998, em sua Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI, 

houve o estabelecimento da necessidade de atualizar-se o debate sobre a competência 

pedagógica e a docência universitária. 

Nesse sentido cabe a reflexão sobre a estrutura organizativa do ensino superior no 

Brasil que seguindo o modelo francês-napoleônico de cursos profissionalizantes, sempre 

privilegiou o domínio de conhecimentos e experiências profissionais como únicos requisitos 

para a docência nos cursos superiores, por mais razão nos jurídicos, fundado na crença de 

que “quem sabe, sabe ensinar” Masetto (2003) na obra Competência Pedagógica do 

Educador Universitário). Assim se implantou um processo de ensino em que o 

conhecimento e experiências profissionais são transmitidos de um educador que sabe e 

conhece para um estudante que não sabe e não conhece, seguido por uma avaliação que 

indica se o estudante está apto ou não para progredir no curso ou exercer determinada 

profissão. 

A compreensão atual, decorrente de uma conscientização do próprio educador, de 

que seu papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, exige 

capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou 

mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma profissão. Além disso, 

exige uma competência pedagógica, por ser ele um educador, neste sentido há uma busca 

de curso de pós-graduação, mais especificamente mestrado e doutorado ou até pós-
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doutorado. 

De outra parte o impacto da nova tecnologia sobre a produção e socialização do 

conhecimento e formação de profissionais, numa sociedade como a brasileira que 

experimenta diversos níveis de desenvolvimento tecnológico, atingindo pontos vitais da 

própria universidade: a produção e divulgação do conhecimento e a revisão das carreiras 

profissionais. 

Nesse sentido até recentemente o maior centro de pesquisa, produção e divulgação 

do conhecimento e avanços tecnológicos era quase que exclusivamente a universidade, daí 

todos acorrerem a ela como fonte básica e imprescindível para aquisição, atualização e 

especialização de informações. 

Nos tempos atuais, sabemos que as funções de produzir e socializar o conhecimento 

podem ser realizadas por outras organizações, outros centros, ambientes e espaços, tanto 

público como particulares, às vezes estes com maior êxito. 

A informação está ao alcance de todos pela rede mundial de computadores, os 

canais de telemática permitem a consulta, sobre todo e qualquer assunto que se desejar, 

sejam educadores, estudantes, ou mesmo os que não estão vinculados a qualquer 

instituição de ensino, todos têm acesso e podem ser por ela alcançados. 

Uma das implicações dessa realidade é que o papel do educador como apenas 

repassador de informações atualizadas está no seu limite, ele pode ser surpreendido pela 

nova informação que dispõe seu estudante, antes que ele tivesse acesso a ela, ou mesmo 

que possa discuti-las no ambiente acadêmico. 

O efeito dessas transformações, no âmbito do conhecimento, é que o ensino 

superior percebe a necessidade de se abrir para o diálogo com outras fontes de produção 

de conhecimento e de pesquisa, e os educadores já se reconhecem, não mais os únicos 

detentores do saber a ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete 

compartilhar seus conhecimentos com outros e mesmo aprender com eles, inclusive com 

seus próprios estudantes. Esta é uma nova perspectiva na relação entre o educador e o 

estudante e um momento privilegiado na construção do conhecimento. 

Por sua vez, nas carreiras profissionais estão sendo exigidas revisões constantes em 

razão das rápidas mudanças que vivem e às quais fica submetido o profissional, 

condicionado a se manter atualizado num mercado inconstante. Essas atualizações 

decorrem de imperativos como: formação continuada, novas capacitações por meio da 

adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, comunicação, iniciativa e cooperação, 

dentre outras. 

A realidade atual exige profissionais ecléticos, que combinem: imaginação e ação, 

com capacidade para buscar novas informações, saber trabalhar com elas, intercomunicar-

se nacional e internacionalmente por meio dos recursos mais modernos da informática; 

com capacidade para produzir conhecimento e tecnologia próprios que os coloquem, ao 
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menos em alguns setores, numa posição de não-dependência em relação a outros Países; 

preparados para desempenhar sua profissão de forma contextualizada e em equipe com 

profissionais não só de sua área, mas também de outras. 

É importante acrescentar a esse elenco de capacidades, saber exercer sua profissão, 

estando sempre voltado para promover o desenvolvimento humano, social, político e 

econômico do País. 

A essa transformação da competência pedagógica e da docência universitária deve 

corresponder também, a de buscar o desenvolvimento da aprendizagem dos principias 

partícipes do processo: estudantes e educadores. A docência existe para que o estudante 

aprenda. 

Daí ser necessário deixar bem claro a importância da interação entre os 

participantes do processo de aprendizagem, a saber: educadores, estudantes, monitores, 

Assessores e a Direção, que devem interagir entre si para o incentivo e realização do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Esta interação deve ser realizada em diferentes oportunidades e com diferentes 

parceiros. Assim tem-se a interação de: 

– educador-educador, principalmente dos que lecionam a mesma disciplina ou de 

mesma área onde discutiram como fazer para que a aprendizagem seja significativa; e, 

– educador-estudante, tanto individualmente quanto com o grupo, donde se 

destaca como fundamental, no processo de aprendizagem, a atitude de mediação 

pedagógica do educador, e também na atitude de parceria e corresponsabilidade pelo 

processo de aprendizagem entre estudante e educador e na aceitação de uma relação 

entre adultos assumida por, por estes dois sujeitos do processo. 

Por mediação pedagógica, explica Masetto (2003), em Competência Pedagógica do 

Educador Universitário, “entendemos a atitude, o comportamento do educador que se 

coloca como um facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 

apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem”.  

Pode-se afirmar, que a forma de apresentar e tratar um conteúdo ou tema é a que a 

torna significativa e é o que de fato ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las, 

organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o educador, e 

outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a produzir um conhecimento que se 

incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial e o ajude a compreender sua realidade 

humana e social, e mesmo a interferir nela. 

A interação monitor-estudante não pode se restringir ao auxilio que aquele presta 

ao educador, mas de colaboração com seus colegas de turmas posteriores à sua, que já 

tendo passado por aquela experiência, e se encontrando presente em sala de aula, é capaz 

de captar melhor as dificuldades que os estudantes manifestam no curso e na disciplina, e 

ajudá-los a expor esses problemas ao educador. 
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Por sua vez a Direção tem um papel importante quando interage com o educador, 

principalmente com este e também com o estudante. A Direção é quem apoia com 

orientação; alguns recursos pedagógicos; utilização de espaços físicos; recursos para 

atividades fora do espaço tradicional das aulas; equipamentos como computadores, 

Internet, softwares; apoio para adaptações no sistema de avaliação; recursos para realizar 

visitas técnicas; e até a aprovação para reorganização do próprio currículo. 

 

3.1.3 A evolução de métodos e técnicas do ensino-aprendizagem 

3.1.3.1. Transformações no ensino aprendizagem 

 

Como já salientado, durante longo período o educador do ensino superior 

desempenhou o papel de transmissor de informações, fundado no seu 

conhecimento profissional e na autoridade da cátedra, por sua vez o estudante 

desempenhou um papel passivo, recebendo o que lhe era repassado num processo de 

apreensão de apenas uma parcela do ministrado, dentro de um método que privilegiava a 

aula expositiva, quando não de forma exclusiva. 

Aos poucos o estudante passou a ser chamado para se envolver com a matéria que 

está sendo estudada, também foi incentivado à pesquisa na graduação e a mudança na 

forma de comunicação, levando a uma compreensão mais abrangente do processo de 

aprendizagem e o educador passa a ser um mediador ou facilitador do processo. 

Mais recentemente a ênfase vem sendo dada às ações do estudante para que ele 

possa aprender o que se propõe. Aqui a aprendizagem engloba além dos conhecimentos 

necessários a sua formação, exige que haja também o desenvolvimento de habilidades, 

competências e análise e a consolidação de valores que se espera de um profissional capaz 

e de um cidadão responsável pelo desenvolvimento de sua comunidade.  

O estudante passa a ser visto como sujeito do processo de construção do 

conhecimento, para tanto deve: buscar o desenvolvimento da aprendizagem e aperfeiçoar 

sua capacidade de pensar; de dar um significado para aquilo que foi estudado; de perceber 

a relação entre o que o educador trata em aula e sua atividade profissional, de desenvolver 

a capacidade de construir seu próprio conhecimento, desde coletar informação até a 

produção de um texto revelador desse saber. 

O incentivo a essa participação resulta em uma motivação nas relações entre 

estudante e educador facilitando a comunicação entre ambos. Assim, o estudante, começa 

a ver no educador um aliado para sua formação e, não um obstáculo, sentindo-se 

igualmente responsável por aprender. Daí passar a se considerar o sujeito do processo. 

Caminhos interessantes se abrem quando o estudante e educador se envolvem em 

trabalho de pesquisa, projetos e novas tecnologias, ao mesmo tempo em que incentivam a 

pesquisa, facilita o desenvolvimento da parceria e coparticipação entre eles, esses, sem 
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dúvida, são momentos privilegiados da construção de conhecimento. 

Por aprender se entende buscar informações, rever a própria experiência, adquirir 

habilidades, adaptar-se às mudanças, descobrir significado nos seres, nos fatos, nos 

fenômenos e nos acontecimentos, modificar atitudes e comportamentos. Assim é que 

todas as atividades que apontam para o aprendiz como agente principal e responsável pela 

sua aprendizagem estão centradas em suas capacidades, possibilidades, necessidades, 

oportunidades e condições para que aprenda. 

Desta forma o processo de aprendizagem é um processo de crescimento e 

desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, abarcando minimamente quatro 

grandes áreas: a do conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades e de atitudes 

ou valores. 

A área cognitiva não se esgota em assimilar algumas informações ou conhecimentos 

obtidos e repeti-los. Ela compreende em sua complexidade o aspecto mental e intelectual 

do homem manifestado por sua capacidade de pensar, refletir, analisar, comparar, criticar, 

justificar, argumentar, inferir conclusões, generalizar, buscar e processar informações, 

produzir conhecimentos, descobrir, pesquisar, criar, inventar, imaginar, etc. “A atividade de 

criação precisa intermediar o encontro do senso comum com o senso crítico, construindo, 

em diversos movimentos, um conhecimento crítico e com sentido. Tornar o já sabido e 

aceito algo incômodo e questionável é papel do processo formativo”.22 

O desenvolvimento de atitudes e valores é o mais difícil de trabalhar e o mais 

delicado da aprendizagem de um profissional e só é alcançado quando os educandos 

valorizam o conhecimento, a atualização contínua deste, a pesquisa, o estudo dos mais 

diversos aspectos que cercam um problema, a cooperação, a solidariedade, a capacidade 

crítica, a criatividade, o trabalho em equipe. 

Esse processo de aprendizagem tratado nessas dimensões traz 

consequências e repercussões: 

– na organização curricular, pela valorização de um currículo flexível, continuamente 

atualizado, aberto às diferentes áreas do conhecimento; apontando profundidade nos 

temas essenciais, interdisciplinaridade; o estudo de temas transversais, das questões e 

dialéticas que envolvem o conhecimento; um currículo mais voltado para o aprender-a-

aprender do que para a pretensão de transmitir a totalidade dos conhecimentos atuais; 

– na contratação do corpo docente a preocupação com educadores com 

competência pedagógica ou investindo na formação pedagógica destes, fazendo com que 

aliem à sua capacidade científica em determinada área a um profundo conhecimento sobre 

o processo de aprendizagem, sobre a relação educador-estudante, a organização curricular 

e a tecnologia a ser usada em aula; 

– na metodologia de aula que seja participativa por parte do educador e dos 
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estudantes e que facilite a consecução dos objetivos propostos. 

Colocados nestes termos a aprendizagem significativa e continuada decorre de um 

processo de ensino e aprendizagem, desde que a ênfase esteja na aprendizagem do 

estudante. 

 

3.1.3.2 A progressão da aprendizagem no currículo 
 

O Curso, como outros centros de ensino, foi organizado para favorecer a progressão 

das aprendizagens dos estudantes para os domínios visados ao final de cada ciclo de 

estudos ao longo de seu bacharelado. Assim as disciplinas e seus conteúdos são concebidos 

nessa perspectiva, bem como os métodos e os meios de ensino propostos ou impostos aos 

educadores. 

No processo de aprendizagem, por mais razão em um Curso de Direito que busca 

superar as vicissitudes de uma longa experiência muito criticada que remonta aos primeiros 

momentos de sua criação no Brasil e toda sua história, não se pode programar as 

aprendizagens humanas como se pode fazer com um bem na linha de produção. Não é 

somente uma questão de ética, sua impossibilidade decorre da diversidade dos aprendizes 

e a sua autonomia de sujeitos no processo. Desse modo, todo ensino para que surta efeitos 

significativos deve ser estratégico, ou seja, concebido em uma perspectiva a longo prazo, 

donde cada ação é decidida em função de sua contribuição almejada à progressão ótima 

das aprendizagens e de cada um dos envolvidos no processo. 

Num Curso de Direito aquilo que parece evidente para outros cursos no plano dos 

princípios é, na realidade, extremamente difícil nas condições da ação cotidiana, de modo 

que a progressão é frequentemente limitada ao semestre letivo, se não às atividades em 

andamento e ao capítulo aberto do programa. Outro aspecto relevante não é mais a 

progressão da classe, pois o movimento rumo à individualização dos processos de formação 

e à pedagogia diferenciada que levam a que se pense a progressão de cada estudante, 

podendo-se incluir entre estes alguns dos portadores de necessidades especiais. 

Nesse contexto as decisões de progressão assumidas pela instituição decrescem em 

proveito das decisões confiadas aos educadores. A competência correspondente assume, 

então, uma importância sem precedentes e ultrapassa em muito o planejamento didático 

dia após dia. 

 

3.2. Princípios da área das Ciências Sociais Aplicadas (CSA) 

3.2.1 Integração de saberes no âmbito das CSA 
 

Na área das Ciências Sociais Aplicadas, todos os Cursos e Programas baseiam seu 

                                                                                                                                                                                        
22

 Projeto Pedagógico Institucional. p. 30. 



 

 

43 

 

projeto pedagógico e sua estrutura curricular em uma concepção de aprendizagem como 

processo interativo, de constante intercâmbio de saberes entre os educandos e os 

educadores. Nesse sentido, tanto educadores quanto estudantes carregam 

responsabilidades no processo de aprendizagem, processo esse que vai além da mera 

repetição e reprodução de conteúdos na perspectiva da hierarquia do saber, em que um 

educador-com conhecimentos “superiores” – projeta ou despeja sobre o estudante 

“despossuído de conteúdos”– um manancial de conhecimentos que espera que este último 

apreenda. Na verdade, a partir da percepção da aprendizagem como um conjunto de 

práticas pedagógicas e didáticas, um caminho de mão dupla no qual todos aprendem e 

todos ensinam, as CSA visualizam o estudante como protagonista e o educador como 

mediador. Dessa forma, compõe-se o quadro das metodologias utilizadas. A partir dessa 

perspectiva a sala de aula não seria mais o único espaço fundamental de encontro, 

pesquisa, trocas de saberes, discussão e projeção da extensionalidade do saber. O 

estudante passa a buscar o seu conhecimento através da pesquisa, na realização de 

programas de extensão e, ainda, em outros espaços de aprendizagem, como as plataformas 

de ensino a distância, que também são utilizadas como ferramenta de complementação de 

conteúdo e comunicação direta entre estudantes e educadores em cursos presenciais. 

 

3.2.2 CSA e a sistematização didático-pedagógica 

 

A sistematização das práticas didático-pedagógicas em apenas um Projeto 

Pedagógico por curso, que aparentemente poderia refletir-se em limitações ao processo 

ensino-aprendizagem, revela-se positiva na medida em que é exatamente esse Projeto que 

dá organicidade ao desenvolvimento e compartilhamento dos saberes, “interligando os 

interesses do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, especialmente no que se refere 

à sustentabilidade da universidade e de seus produtos e serviços.”23  

Ele reflete, na verdade, uma diretriz clara e específica, ainda que ela permita 

interpretações variadas e seja, de fato, um eixo norteador das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito dos Cursos. Os Projetos Pedagógicos de todos os Cursos das 

Ciências Sociais Aplicadas, ademais, interagem e se intercomunicam, dado que sua própria 

elaboração é conduzida a várias mãos: no âmbito do Curso, participam Direção, NDE, 

Colegiado, educadores e estudantes; no nível colegiado de área, as Direções também 

trabalham em conjunto, cooperando com vistas a buscar o máximo de consonância, como 

cabe ser em uma Universidade. 

É necessário enfatizar que, para a área, como também para toda a UCB, a proposta 

pedagógico-didática passa pela necessária indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. A educação superior não pode prescindir da interligação entre a produção do 

                                                           
23

 Projeto Pedagógico Institucional, p. 29. 



 

 

44 

 

saber, sua disseminação, comunicação e utilização, e é nessa via que os Cursos e Programas 

de CSA concebem seu próprio desenvolvimento. Esses são os eixos estruturantes da prática 

didático-pedagógica nas Ciências Sociais Aplicadas. 

Há um núcleo de disciplinas compartilhadas nas CSA, além das de formação comum 

a toda a Universidade. Para viabilizar esse compartilhamento, cada curso organiza horários 

e turnos de disciplinas a serem ofertadas, com o intuito de atender às diferentes demandas 

dos estudantes e otimizar a formação das turmas. Os docentes de diferentes cursos devem 

ser estimulados a elaborar planos de ensino que considerem a diversidade de públicos em 

sua disciplina, isto é, acolham os estudantes de cursos diferentes, com perspectivas 

variadas de aproveitamento dos conteúdos para a formação profissional. 

Quando não é possível realizar um intercâmbio com todos os cursos da área, 

estimula-se a parceria com cursos mais próximos, que tenham interesses afins. Por 

exemplo, Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis; ou Direito e Relações 

Internacionais; Comunicação Social e Serviço Social; ou ainda Relações Internacionais e 

Ciências Econômicas. Mas o profissional formado em qualquer curso de Ciências Sociais 

Aplicadas na UCB deve perceber a sua vinculação com outras profissões da mesma área do 

conhecimento e deve ser estimulado a buscar o intercâmbio.  

Essa troca pode se dar de várias formas – o estudante deve ser orientado a cursar 

optativas ofertadas pelos diversos cursos da área, desenvolver trabalhos em equipe com 

estudantes de outros Cursos nas disciplinas comuns e inclusive ler autores comuns a 

Ciências Sociais Aplicadas, o que é facilitado pelo grande acervo da área. 

As atividades complementares são outra oportunidade de compartilhamento de 

saberes, experiências e recursos, como preceitua o item 4.1 das Normas e Procedimentos 

Acadêmicos da UCB, “As atividades acadêmico-científico-culturais têm o objetivo de 

enriquecer o processo formativo do estudante, por meio da diversificação das experiências, 

dentro e fora do ambiente universitário”. Por exemplo, a realização de Seminários e de 

cursos de extensão em conjunto com temáticas emergentes como direitos humanos, 

desenvolvimento sustentável, empreendedorismo, finanças, entre outras, marcam a 

participação da área em eventos e favorecem a ampla discussão, por meio de diferentes 

perspectivas, de temas da pauta social. 

 

3.2.3 A paulatina implantação da aprendizagem cooperativa nas CSA 

 

Muitos estudiosos da educação, especialmente referindo-se ao processo de 

aprendizagem, reconhecem na cooperação elemento fundamental para o aprender: Piaget, 

Vygotsky, Freinet, Paulo Freire, dentre outros. A relação cooperativa contribui tanto para 

problematizar o objeto estudado, valorizando, com isso, as posições diferenciadas dentro 

de cada grupo, quanto para o desenvolvimento da aprendizagem, na medida em que o 
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assunto ainda não compreensível para um pode ser compreensível para o outro. 

Nesse contexto, a interação é uma das molas propulsoras do processo de 

aprendizagem, seja na educação presencial ou virtual. Ela favorece a comunicação de 

pensamentos, a problematização de ideias e a ajuda mútua que advém do trabalho 

conjunto. 

Educadores e grupos de aprendizes vêm aderindo a trabalhos em grupos 

cooperativos como estratégia didática, visando atender às necessidades sociais e 

pedagógicas, destinando grande importância ao atendimento das demandas dos indivíduos 

que compõem a sociedade contemporânea. A premissa desse processo é que as pessoas, 

diante de um desafio e na relação com os outros, aprendem e se desenvolvem. 

Uma das formas de buscar a efetividade da aprendizagem está presente na 

cooperação, em que o pressuposto básico é a cumplicidade entre os intervenientes, seja no 

trabalho de grupo, nos intervalos ou durante uma atividade, além da relação afetiva do 

educador com seus estudantes, relação essa que estimula o desenvolvimento das 

atividades com atitude de respeito, responsabilização das pessoas e clima de alegria, o que 

favorece e cria situações de aprendizagem. 

A aprendizagem cooperativa está ancorada na ideia de que somos seres sociais, ou 

seja, nos constituímos como seres humanos na relação com o outro. Aprendemos a ser 

humanos e esse aprendizado pode enfatizar uma perspectiva mais cooperativa que 

competitiva. Na metodologia cooperativa assumimos a posição de que a cooperação é 

caminho que possui sustentação pedagógica, política e ética. 

Nesse processo de aprendizagem cooperativa, deve-se: a) diversificar as técnicas 

didáticas e pedagógicas; b) incluir a utilização de recursos tecnológicos; c) aproximar fontes 

de informações diversificadas para que os estudantes transitem de um formato para o 

outro (periódicos, jornais, fontes tecnológicas, multimídia e livros); d) favorecer a expressão 

oral concomitantemente à escrita; e) priorizar avaliações participativas em que todos sejam 

sujeitos; f) realizar o planejamento de todo o processo de aprendizagem, ajustando-se às 

circunstâncias, englobando todo o contexto; g) considerar o ambiente de aprendizagem 

como uma estratégia de ensino; h) valorizar a qualidade das tarefas realizadas e dos 

relacionamentos ocorridos; i) reconhecer na instituição de ensino como um todo, um 

ambiente de cooperação e interação; j) perceber o educador e os estudantes como 

representações do ambiente de aprendizagem cooperativa. Com isso, reforça-se a 

interdependência social, a heterogeneidade do grupo, a liderança distribuída e a 

autonomia. 

A Universidade Católica de Brasília direciona esforços para a adoção de tais práticas 

que visam à aprendizagem cooperativa. Essa iniciativa, ainda que não sendo o único estilo 

de aprendizagem que se evidencia na Universidade, está presente em diversas práticas 

pedagógicas dos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas. 
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 Alguns Cursos das CSA, por exemplo, têm valorizado práticas como Active Learning 

(ou Aprendizagem Ativa)24, a partir dos quais se inova no processo ensino-aprendizagem 

com vistas a favorecer o maior aproveitamento possível por parte de todos os envolvidos. 

 

3.2.4 A importância das novas tecnologias nas CSA 

 

A UCB estimula e valoriza o uso das novas tecnologias de informação e de 

comunicação como recurso facilitador e impulsionador da aprendizagem e como 

possibilidade de ampliação da oferta de cursos e disciplinas a distância, criando  

comunidades virtuais de aprendizagem e expandindo a presença da Instituição em todo o 

território nacional e em outros Países. Para tanto, a formação docente e discente na 

utilização de plataformas de compartilhamento de informações é fundamental na 

viabilização desse processo25. A oferta de disciplinas e cursos a distância nas CSA já é uma 

realidade institucional, agora ampliada pela meta de se comporem até 20% das matrizes 

curriculares presenciais em módulos a distância. 

Para se mensurar a efetividade e eficácia dessas diretrizes pedagógicas e didáticas 

das CSA, têm-se de desenvolver metodologias de avaliação com os mesmos preceitos. No 

esforço de dar organicidade, unidade e aplicação prática aos processos avaliativos, a área 

de conhecimento definiu como princípios operativos da avaliação os que se seguem: 

a) Privilegiar, nas salas de aula e nos ambientes virtuais de aprendizagem, as 

situações-problema como possibilidade de estimular os estudantes a desenvolverem senso 

crítico e a abordarem de forma complexa, e transdisciplinar, os vários aspectos de um 

problema; 

b) Buscar, sempre que a disciplina possibilitar, a valorização da expressão escrita e 

oral, consideradas competências fundamentais para os egressos da área; e 

c) Valorizar as competências e habilidades que possibilitam o trabalho cooperativo 

acima referido, considerado fundamental para o exercício profissional na 

Tendo em vista as diversas práticas pedagógicas existente na Universidade e por ela 

valorizadas, bem como os princípios operativos da avaliação anteriormente referidos, cabe 

fazer referência também a métodos de avaliação da aprendizagem e de aferição da 

apreensão dos conteúdos disseminados e partilhados. Na UCB e, portanto, nas CSA, não se 

                                                           
24

 Active Learning, como método, pode ser definido como qualquer atividade que envolva os estudantes em atuar sobre o 
processo ensino-aprendizagem, com plena consciência do que fazem, refletindo sobre os passos desse processo, desde sua 
concepção, passando por sua execução, até sua avaliação. Meyers e Jones (1993, p. xi)) definem active learning como 
ambientes de aprendizagem que permitem aos estudantes “falar e escutar, ler, escrever e refletir, enquanto têm acesso aos 
conteúdos a serem apreendidos, por meio de exercícios de solução de problemas, pequenos grupos informais de trabalho, 
simulações, estudos de caso, teatro e outras atividades-todas elas requerendo que o estudante aplique na prática o que está 
estudando”. MEYERS, Chet and JONES, Thomas B. Promoting Active Learning: Strategies or the College Classroom. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1993. 
25

 Cf. Projeto Pedagógico Institucional. p. 23. 
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privilegia um ou outro tipo de avaliação, mas se enfatiza a necessidade de um processo 

coerente, inteligível, justo e equânime, além de progressivo e cumulativo. A coerência 

significa que a avaliação deve estar de acordo com os conteúdos partilhados; a 

inteligibilidade diz respeito à clareza com que as regras são instituídas; a justiça é afeita à 

isenção na elaboração e correção dos processos avaliativos; a equanimidade refere-se à 

generalidade e abrangência do processo, estando todos a ele sujeitos, ainda que se 

privilegiem diferentes saberes de diferentes indivíduos; a progressividade e cumulatividade 

se relacionam com a existência de múltiplas oportunidades de avaliação e de exigências 

adequadas aos conteúdos partilhados até cada momento avaliativo. A opção por provas 

escritas ou orais, dissertativas ou objetivas, trabalhos em equipe ou individuais, ou 

qualquer outra forma de avaliação é, de fato, elemento a ser discutido e implantado a 

partir de um consenso. Esse consenso pode dar-se entre educador e estudantes, entre 

Direção e educadores, ou de forma mais abrangente, entre a Universidade e a comunidade. 

O que é mais relevante é que de cada Plano de Ensino conste detalhadamente todo o 

processo avaliativo para que todos os envolvidos-educadores ou educandos-estejam 

plenamente cientes de cada passo e cada diretriz. 

 

3.3. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

3.3.1. Indissociabilidade: mito, meta, princípio e processo 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão está 

referendado na Carta Magna e assim dispõe o artigo 207 da Constituição de 1988: “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (destaque nosso), princípio que foi acolhido pelo artigo 4º do Estatuto da UCB. A 

concepção de que o tripé formado pelo ensino, a pesquisa e a extensão constitui eixo 

fundamental da universidade brasileira e não pode ser compartimentado está também 

presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 

Da mesma forma, o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Católica de 

Brasília afirma que: “O princípio da indissociabilidade direciona e confere unidade intrínseca 

à criação, sistematização e acessibilidade do conhecimento. O que configura, portanto, uma 

integração entre essas atividades não é a somatória de um conjunto de ações, mas a 

introdução de um processo que estimula a disposição do sujeito para ensinar e aprender por 

meio da pesquisa, do ensino e da extensão.” E acrescenta: “As atividades do ensino, da 

pesquisa e da extensão são tempos, espaços e processos de aprendizagem, em vista da 

formação do educando e da transformação social. Para tanto, a universidade precisa 

constituir-se, cada vez mais, numa comunidade de aprendizes onde se desenvolvem os 

talentos, as competências e as habilidades necessárias para a formação pessoal, profissional 
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e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento integrador das diversas formas de 

produção e comunicação do conhecimento.” 

Dissociar é repartir, fragmentar. Na trajetória vitoriosa do paradigma cartesiano, 

cindiu-se o conhecimento entre sujeito e objeto, entre áreas, entre campos científicos. Essa 

divisão deu origem à especialização, que contribuiu para a afirmação do discurso 

hegemônico da Ciência. A profunda crise de paradigmas do final do século XX, porém, 

revelou que há perdas com a fragmentação excessiva, já que os graves problemas do mundo 

contemporâneo são complexos e exigem respostas também complexas. A soma das partes 

não constitui o todo. É necessário construir pontes, estabelecer diálogos e efetivar parcerias 

diante dos desafios do tempo presente. 

A Universidade, como espaço de produção de conhecimento, surge com a pretensão 

da totalidade. Mas, embora acalente a aspiração de ser uma, ela reproduz, em seus centros, 

departamentos e cursos, a lógica fragmentária do paradigma cartesiano. Surgem discursos 

de integração, de inter e transdisciplinaridade. Esse esforço por integrar, porém, não é o 

suficiente para corrigir uma ruptura brutal entre as esferas constitutivas da Universidade: 

ensino, pesquisa e extensão. A percepção da gravidade dessa ruptura fez com que as 

próprias Universidades e o poder regularizador do Estado tentassem sanar essa ferida e 

defendessem a Indissociabilidade, ainda que sempre como uma potencialidade. 

Por ser um discurso proferido em vários espaços, por vários atores, e aparentemente 

não ter críticos e detratores, a indissociabilidade adquire o estatuto de mito. Considerada 

como uma inspiração, é uma metáfora, que aponta a presença ausente. Suscita polêmicas, 

chegando a ser aclamada por alguns como uma panaceia para a perda da qualidade de 

ensino, enquanto que, para outros, é considerada a solução mágica para o rompimento de 

muros quase instransponíveis entre universidade e comunidade; outros, enfim, veem nela a 

solução definitiva para superar a degradação das condições de trabalho em muitas 

instituições de ensino superiores brasileiras. 

Essa indissociabilidade-mito, que sobrevive no imaginário de muitos gestores, 

docentes e discentes das universidades brasileiras, pode ser tomada, sim, como fonte 

inspiradora de metas, desde que impulsionada por um processo calcado em princípios claros 

e consistentes. Assim, a busca por “métodos e técnicas” para se “construir” 

indissociabilidade gera uma nova categoria, a de meta. E desta forma pragmática, os atores 

da e na Universidade querem operacionalizar esse conceito tão amplo, desejado e 

inacessível, e elencar uma série de ações para atingi-lo. 

A Universidade Católica de Brasília reconhece a força simbólica da indissociabilidade-

mito e a atração pragmática da indissociabilidade-meta, e move-se na direção de sair do 

discurso bonito, mas vazio, sem cair na receita universal, genérica, e, portanto, também 



 

 

49 

 

vazia. Para a UCB, a indissociabilidade é um processo a ser construído e reafirmado no 

cotidiano institucional. 

A indissociabilidade constrói-se pela convicção de que ensino, pesquisa e extensão 

têm em comum a produção do conhecimento. Dessa forma, a indissociabilidade é o 

processo inovador pelo qual essas diversas atividades construtoras do conhecimento 

realizam-se plenamente, gerando um conhecimento mais complexo e instigante, em 

permanente diálogo com as demandas, limites e possibilidades de seu tempo, um 

conhecimento aprendente. 

Indissociabilidade, entendida a partir destas premissas, é a compreensão de que 

todas as atividades da Universidade, embora com focos específicos e diferenciados, são 

voltadas à produção e socialização de conhecimento, com relevância ética e política, e se 

enriquecem dos questionamentos e das dúvidas de outras atividades associadas. Revela, 

deste modo, a impossibilidade de se compartimentar ensino, pesquisa e extensão. 

Diferentemente da integração, que pressupõe atores agindo em momentos e modos 

separados, mas convergindo para uma finalidade comum, a indissociabilidade exige o 

compromisso constitutivo de ser Princípio Pedagógico que se positiva nas funções operativas 

de ensino, de pesquisa e de extensão, contribuindo para a construção da dignidade humana 

no mundo da vida real em sua dimensão objetiva e subjetiva. Isto porque todo princípio 

precisa se efetivar em uma função operativa, pois do contrário fica improdutivo; assim como 

também toda função operativa precisa de um princípio que a sustente, pois do contrário a 

atividade em si perde seu sentido. 

Assim então constituída, essa indissociabilidade mito-meta-princípio é processual, e 

ganha força suficiente no enfrentamento aos desafios à sua realização, dentre estes, a 

tendência à fragmentação presente na contemporaneidade, em especial na Ciência, e as 

barreiras burocráticas que podem tornar mais lentas e até inoperantes práticas ligadas às 

exigências-ágeis, dinâmicas-dos desafios locais e dados num contexto contemporâneo 

marcado por diferenças, cisões, cismas e dificuldades de diálogo e de troca. Esta 

indissociabilidade mito-meta-princípio adquire a função de um farol a apontar caminhos, 

mas dado a partir de um constante retornar às origens e de uma clara diretriz para o 

presente e para o futuro. 

Realizar esse mito/meta é, portanto, um dos desafios da Universidade que queremos 

construir. Para isso, recomendamos três ações consolidadoras do princípio da 

indissociabilidade: 

 a) Compartilhar inquietudes: Nas diversas instâncias e unidades acadêmicas e 

pedagógicas da Universidade, projetos e ações devem ser inspirados pela tentativa de 

resgatar as inquietudes humanas, sociais e locais, e pelo esforço em responder 
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adequadamente aos desafios contemporâneos. Assim, desde o seu planejamento 

estratégico, passando pelos projetos específicas de cada instância-ensino, pesquisa e 

extensão, e culminando-se em cada uma de suas ações específicas-disciplinas, atividades de 

pesquisa e atividades extensionistas, deve-se manter o que se lhe constitui como identidade 

e princípio fundamental, mas sempre de modo a fazer as pontes e a estabelecer os vínculos 

com o contexto em que são gerados e compartilhados, não perdendo de vista o 

enraizamento na sua realidade local. Desta forma, então, tanto os projetos de extensão e de 

pesquisa, bem como as disciplinas ministradas nos diversos cursos e níveis devem conter 

essa inquietude dos temas prementes, bem como a vocação para a sistematização e a 

disseminação do conhecimento; 

b) Compartilhar experiências: Deve-se estimular, na construção da História da 

Universidade, a perspectiva de que ela está em construção: somos fruto de iniciativas 

anteriores, de ações em desenvolvimento, de equívocos, de acertos, de trocas de 

experiências no processo contínuo de aprendizagem. Desta forma, deve-se estimular 

também, em cada instância constituinte da Universidade Católica de Brasília, o compromisso 

de que, ao se instituir novos projetos-de ensino, pesquisa ou extensão, busque-se conhecer 

consistentemente as iniciativas que lhe precederam, além de se exercitar ao máximo na 

vinculação a outras experiências afins já desenvolvidas e em desenvolvimento na própria 

Universidade;  

c) Compartilhar expectativas: a construção da cidadania e a realização integral da 

pessoa humana devem perpassar nosso Plano Pedagógico Institucional e nossa missão de 

Universidade. Realiza-los só pode ocorrer em uma parceria das três atividades, partilhando-

se uma mesma diretriz: o real pode mudar. E podemos ajudar a mudá-lo. A perspectiva 

transformadora deve invadir nossos documentos e nossas práticas, percebendo-se que, 

nessa transformação, o agir indissociável dos três pilares universitários é fundamental. 

A operacionalização dessas ações, portanto, deve envolver todos os níveis, instâncias 

e atores da Universidade e, relativamente ao tripé ensino-pesquisa-extensão, pode ocorrer, 

por exemplo, das seguintes formas: 

No ensino, o princípio pedagógico da indissociabilidade movimenta a revisão crítica 

dos conteúdos ensinados e possibilita outras construções e aprendizagens a eles 

relacionados. Sendo assim, estarão presentes, no ensino, o espírito inquiridor, que 

tradicionalmente caracteriza o processo de pesquisa, e também o compromisso com a 

inserção social do saber e respectivo retorno à comunidade, tradicionalmente considerados 

como eixos da extensão universitária. Deste modo, então, conteúdos e material didático 

empregados em sala de aula, por exemplo, não devem perder a referência do contexto 

histórico, social e cultural onde foram produzidos, não devem se apresentar alienados às 
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questões éticas com os quais estão relacionados, nem apresentados de um modo 

desvinculado aos fins a que se destinam. 

Na pesquisa, o processo de investigação interagirá com questões colocadas em sala 

de aula, alimentando-as e sendo por elas alimentado; e o pesquisador encontrará, nas 

urgências e perplexidades do mundo vivido, e no contato com o contexto histórico, cultural, 

e técnico-científico, a legitimação para as suas pesquisas. Sendo assim, o espírito da 

indissociabilidade, se realizará não propriamente sob forma de metodologias ou técnicas de 

pesquisa específicas, mas sim no profundo comprometimento ético dos pesquisadores com 

os fundamentos, características e fins daquilo que pesquisam e daquilo que é gerado por 

meio de suas investigações. Aqui não se trata, então, de necessariamente qualificar a 

chamada pesquisa básica em detrimento da chamada pesquisa aplicada, ou vice-versa, mas 

de se perguntar sobre que segmentos da sociedade estão sendo beneficiados ou não com os 

resultados desta pesquisa, seja ela de que natureza for.  

Na extensão, suas ações acadêmicas, artísticas e comunitárias, além de promoverem 

a produção e difusão do conhecimento e transformação social por elas mesmas, serão 

também um mote para novos projetos de pesquisa, em busca da geração de novos 

conhecimentos, e dialogarão com a sala de aula, instigando a consolidação de saberes mais 

críticos. Por meio do princípio pedagógico da indissociabilidade, os atores das atividades de 

extensão universitária reafirmarão as implicações éticas do processo de conhecimento, já 

que este tem história e ajuda a construir história, vindo de um contexto social e ajudando a 

modificá-lo. 

Finalmente, cabe ressaltar que, para a construção da indissociabilidade, são 

necessárias condições concretas, como o estabelecimento de relações de trabalho que 

propiciem, aos docentes e aos funcionários, tempo e motivação para se sentirem autores do 

conhecimento. Destaca-se, dentre essas condições, um bom diálogo entre o administrativo, 

o acadêmico e o pedagógico, de forma que os dois primeiros não minem as ousadias e as 

inovações propostas pelo terceiro. Por fim, a UCB defende que uma premissa fundamental 

para essa construção é a atitude acolhedora por parte de todos os atores institucionais, 

percebendo que, como qualquer processo humano, a indissociabilidade é complexa, vive 

momentos de avanço e recuo, mas pode ser atingida sempre que se ousa conhecer. E na 

concretização e consolidação dessas ações, devemos sempre ter presente o princípio 

fundante de construir um processo de aprendizagem e uma atitude aprendente voltados 

para a realização de uma Universidade realmente indissociável e, portanto, viva. 

3.3.2. No Curso de Direito 

3.3.2.1. Ensino 
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O ensino jurídico no Brasil esteve predominantemente assentado em um método 

criticado por tão longo tempo quanto sua própria existência, porque baseado em aulas 

discursivas e que predominam até hoje. O recurso à preleção dentro de um monólogo 

sobre os conhecimentos teóricos e experiências do educador que deve contar e dirigir-se 

puramente à memória receptiva do estudante. 

No momento de seu nascimento no Brasil, contavam os primeiros cursos jurídicos 

com um documento que discriminava as disciplinas ofertadas, seus conteúdos, as 

estratégias e métodos de estudo e a bibliografia recomendada. Este documento era 

conhecido como o Estatuto do Visconde da Cachoeira e que serviu de modelo para um 

ensino que pouco fez uso dos métodos nele recomendado, não que o que se praticasse 

fosse melhor do que proposto no estatuto. 

A evolução dos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem tem sido muito lenta 

para chegar ao que se busca hoje, a construção do conhecimento, esforço que se vem 

desenvolvendo no Curso visando à formação integral do bacharel em Direito. 

No âmbito da Universidade têm-se desenvolvido cursos de preparação de tutores 

que formam o educador como mediador do processo de ensino-aprendizagem, aos quais 

muitos educadores do Curso de Direito têm acorrido para seu aprimoramento e elevação 

da qualidade do Curso e maior efetividade do seu trabalho. 

Nesses tempos modernos muitos desafios têm surgido colocando em cheque 

principalmente as Instituições de Ensino Superior, como é exemplo o uso da informática em 

proveito do ensino-aprendizagem, o que levou a UCB e seu Curso de Direito a oferecerem 

disciplinas que são trabalhadas em ambientes virtuais, com o ensino-aprendizagem à 

distância ou, ainda, fazendo uso das ferramentas de EAD como complemento às aulas 

presenciais. Hoje são seis disciplinas ofertadas, também em ambiente virtual, dentre as 

quais três obrigatórias.  

 

3.3.2.1.1. A realização das práticas jurídicas 

 

A consecução das atividades curriculares previstas para a prática jurídica real e 

simulada de 360 horas, que atendem às áreas principais de demanda (cível, penal e 

trabalhista), é desenvolvida pelos estagiários e orientadas pelo Advogado-Orientador de 

forma seguinte: 

a) Prática jurídica simulada – cada uma das três disciplinas de Prática Jurídica 

Simulada (I a III) é executada em sessenta horas de laboratório, trabalhando a legislação, a 

jurisprudência de nossos Tribunais, tendo como suporte a pesquisa jurídica e a formulação 

de peças processuais, culminando com a simulação de audiências que reproduzem as 

atividades dos diferentes órgãos de nossa justiça de primeira instância (Varas), Tribunal do 

Júri e as de 2ª Instâncias (Tribunais), bem assim o funcionamento das Secretarias e 
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Cartórios judiciais. 

b) Prática jurídica real – essas atividades se realizam mediante a orientação e 

acompanhamento constantes do Advogado-Orientador, atendendo a pessoas carentes da 

comunidade (Assistidos). Primeiramente, o Assistido é entrevistado pelos Estagiários (que 

trabalham em duplas nas estações de atendimento). A partir deste ato primeiro, com os 

dados colhidos pelos Estagiários, depois de discutido com o orientador, é marcado o 

retorno do Assistido para assinatura da procuração e juntada de qualquer documento 

solicitado. A partir das informações prestadas pelo Assistido, passa-se a formular a peça 

inaugural do processo que terá inicio. 

Depois de revista e corrigida pelo Advogado-Orientador, a Petição Inicial é assinada 

pelo Estagiário e seu Advogado-Orientador que passam a postular em nome do assistido, 

através do patrocínio do NPJ-UCB. A referida peça é registrada, para efeito de controle e 

acompanhamento, na Secretaria do NPJ, e depois é protocolada, pelo estagiário, no órgão 

judiciário competente. 

O documento produzido pelo estagiário com a orientação do Advogado-Orientador, 

em vez de uma petição inicial, pode ser uma Contestação ou mesmo um Recurso de um 

processo em andamento, dependendo do andamento da lide. Porém qualquer que seja a 

natureza desse documento ele estará sob responsabilidade e acompanhamento primeiro 

do Estagiário e do Advogado-Orientador e, por fim, da Secretaria do NPJ. Assim o Estagiário 

deve atender aos desdobramentos das diversas fases processuais, comparecer às 

audiências, preparando os documentos necessários para cada ato e se preparando para 

atuar nas audiências em que sua participação seja solicitada ou mesmo exigida. 

O estudante a partir do oitavo semestre-sendo que antes dessa fase de seus estudos 

só poderá atuar como voluntário, em outras atividades que não as descritas a seguir, além 

do NPJ, ou até alternativamente a ele-pode atuar, após uma preparação, como Conciliador 

do TJDFT, nos Juizados Especiais Cível e Criminal, promovendo acordos, ou não, das partes 

que procuram a justiça de primeira instância para solução de seus conflitos, prestando, 

além de sua preparação pessoal, um inestimável serviço à Justiça e à sociedade. 

Outras atividades de estágio, substitutivas das anteriores, também podem ser 

desenvolvidas na extensão universitária institucional de assistência, em áreas carentes, 

promovidas ou não por convênio com outras entidades filantrópicas, órgãos públicos ou 

entidades privadas, em regime de cooperação, a exemplo da Ação Global periódica e da 

visita semestral à Fundação Assistencial São Lucas Evangelista (FALE). 

Paralela ou alternativamente às atividades do NPJ, o estagiário pode desenvolver, 

ainda, suas atividades de estágio acompanhadas por aquele, junto as Defensorias Públicas, 

Ministério Público da União, entidade de assistência da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção DF, nas assessorias jurídicas de órgãos públicos e entidades privadas, e em escritórios 

de Advocacia credenciados junto a OAB-DF e com convênio com a UCB, por meio do NPJ. 
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Assim o estudante diplomado bacharel em direito pela Universidade, terá passado 

por um período de aplicação das práticas que vão consolidar seus conhecimentos teóricos e 

aprimorar suas habilidades nas atividades próprias do profissional da advocacia, da 

judicatura, das promotorias e procuradorias do MP, das assessorias jurídicas diversas e 

outras atividades afins, além das oportunidades aproveitadas em atividades 

complementares. 

 

3.3.2.2. Pesquisa 

 

A Universidade Católica de Brasília possui o compromisso institucional de oferecer 

“formação sólida, integral, investigativa e crítica, tanto na dimensão humanística quanto 

técnica”26, sendo a pesquisa considerada elemento fundamental para essa formação.  

No âmbito do Curso de Direito, a pesquisa tem a sua realização através de grupos de 

estudos específicos e através das disciplinas Monografia e Pesquisa jurídica. Há também 

integração de alunos do Curso a grupos de pesquisa do mestrado em Direito, habilitadas 

junto à CAPES e CNPq. 

No que tocam aos grupos de estudo, existem disponíveis aos alunos e a custo zero 

para estes, quatro grupos de estudo centrados em áreas específicas, quais sejam: Direito 

Ambiental, Disciplinas Introdutórias (IED, por exemplo), Direito Penal e Direito 

Constitucional. A partir de encontros semanais, o grupo se aprofunda na pesquisa de temas 

atuais relacionados à sua respectiva área de atuação. Ao final do semestre cada grupo 

produz artigo(s) dos quais os melhores são publicados na Revista do Curso. 

No que tange às disciplinas Monografia e Pesquisa Jurídica, estas têm propiciado a 

iniciação a projetos de pesquisa se não na amplitude desejada, porém despertando o 

interesse dos estudantes para esse importante seguimento da cultura jurídica. Alguns 

trabalhos monográficos de concluintes do curso ganharam relevo, inclusive com edição em 

publicações interna e externa. 

Por sua vez, a Revista Direito em Ação, desde sua primeira publicação, em 2002, 

semestralmente, tem servido como veículo de divulgação do pensamento e da pesquisa no 

âmbito do Direito, possibilitando o compartilhamento da produção científica com o meio 

universitário e até outras Instituições de Ensino Superior, além do fato de gerar incentivo a 

todos os integrantes do Curso de sempre produzir mais. 

 

3.3.2.3. Extensão 

 

Por estar inserido em uma Universidade, é preocupação constante em todas as 

atividades acadêmicas desenvolvidas pelo Curso a integração entre o ensino, a pesquisa e a 
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 Cf. Projeto Pedagógico Institucional. p. 23. 
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extensão, exigência Institucional. 

A UCB, na busca da implementação de sua política de Extensão, além de pautar 

institucionalmente seu processo ensino-aprendizagem, também o faz a partir de 

compromisso social e de projetos sócios comunitários27. Neste sentido alguns dos projetos 

da própria UCB têm contado com a participação ativa de parcela do corpo discente e 

docente do Curso28. Projetos extensionistas nas comunidades próximas da sede do 

campus, dos quais são exemplos Areal, Riacho Fundo, Samambaia e mesmo em Taguatinga 

têm contado com participação de estagiários do curso em atividades de orientação e 

assistência jurídica, bem como em ações comunitárias por meio de parcerias promovidas 

por entidades privadas e públicas, ensejadoras da desejada integração. 

A Universidade se insere, desta forma, como elemento transformador da 

comunidade com a qual interage, vinculando o processo extensionista à sua essência 

educativa e realizadora de “projetos que sinalizem para a dignidade de vida e de justiça 

social”28. 

 

3.4. Avaliação da aprendizagem 

 

“A UCB aceita a avaliação como tendo, antes de tudo, um caráter formativo, ou seja, 

avalia-se para ampliar o processo de aprendizagem, para apreender o que se está 

aprendendo, o que ainda não está compreendido e seus motivos.  

O processo de avaliação é um instrumento para revisão da intervenção dos 

professores. Avaliando a aprendizagem dos estudantes, se avalia o itinerário tomado pelo 

professor. Portanto, a avaliação, mais do que seu caráter formativo, possui sua dimensão 

de diagnóstico e subsídio para o plano de ensino. 

Além disso, a avaliação precisa tornar-se prática de retorno, de revisão de conteúdos, 

de visualização do erro no processo, momento especial de retomada do aprendizado e de 

redirecionamento da atuação de professores e estudantes”.29 

Ainda neste semestre foi instituído e instalado, como outro órgão do Curso, além de 

seu Colegiado, o Núcleo Docente Estruturante-NDE, que tem como finalidade pensar o 

curso e trabalhar este Projeto Pedagógico, daí possuir uma composição que leva em 

consideração a titulação de seus membros, regime de trabalho, envolvimento e tempo de 

dedicação ao Curso. O NDE é composto de trinta e três membros, sendo dois natos e os 

demais, além dos critérios adotados em sua composição, procuram atender às áreas 

curriculares do Curso. 

No âmbito do Curso de Direito, vem sendo adotada uma diversidade de métodos de 
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 Idem. 
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 Cf. Projeto Pedagógico Institucional. p. 24. 
29

 Projeto Pedagógico Institucional, p. 31. 
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avaliação que vai desde a solução de problemas hipotéticos ou reais dentro de um estudo 

de caso, até a clássica prova escrita ou oral sobre os conhecimentos adquiridos. E que deve 

servir sempre como mais um momento privilegiado de aprendizagem, afinal a “avaliação 

precisa tornar-se prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização de erro no 

processo, momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da 

atuação de professores e estudantes.”30 

 

3.4.1. Avaliação a serviço da aprendizagem 

 

A continuidade da aprendizagem deve se verificar também nos processos de 

avaliação enquanto, esta for entendida como feedback da aprendizagem a alimentar o 

processo constantemente. 

Nesse sentido o processo de avaliação precisa ser pensado, planejado e realizado de 

forma integrada à aprendizagem, acompanhando de modo contínuo, tanto nos momentos 

de sucesso como naqueles em que não se conseguiu aprender,  

porém não deve assumir a condição de castigo, ou de indicação de menor capacidade do 

aprendiz. “É preciso considerar que o processo de avaliação é um momento de exercício de 

poder e como tal, também precisa ser avaliado”.31
 

Todo esse acompanhamento assume a característica de um feedback, de uma retro 

informação que provém do educador, dos colegas, do próprio aprendiz e de outros 

elementos que possam estar participando do processo e que cumpre o papel de ajudar o 

estudante a aprender, bem como motivá-lo para aprender cada vez mais e de forma 

continuada. 

É necessário um acompanhamento para ver se o processo de avaliação está 

integrado ao processo de aprendizagem e se subsidia os vários elementos que participam 

da aprendizagem: o estudante e o educador nos seus desempenhos, e o programa ou plano 

de ensino em sua adequação. 

Assim, a avaliação enquanto tarefa didática necessária e permanente do trabalho 

docente deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem, sendo 

complexa, não se resume à realização de provas e atribuição de notas, deve antes ser uma 

reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do educador como dos 

estudantes. A apreciação qualitativa e quantitativa dos dados colhidos a través da análise 

de provas, exercícios, respostas dos estudantes, realização de tarefas, dentre outras, 

permite uma tomada de decisão para o que deve ser feito em seguida, inclusive em relação 

aos objetivos gerais e específicos que dizem respeito ao assunto e a matéria em estudo. 

Os objetivos educacionais a serem alcançados devem orientar o processo de 
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avaliação a ser planejado para que educadores e estudantes saibam se aprenderam aquilo 

que se propuseram. Outras definições devem ser estabelecidas, ou seja, quais atividades e 

técnicas vão ser organizadas para se obter essas informações? Por serem os objetivos 

relativos a três áreas (conhecimentos, habilidades e atitudes), não é possível que uma única 

técnica consiga avaliá-los. Daí ser fundamental o domínio de várias técnicas avaliativas. 

A pedagogia vem oferecendo inúmeros métodos e técnicas e por sua vez a didática 

que assegura o fazer pedagógico da atividade, nesses novos tempos, orientam a melhor 

forma de se realizar o processo de ensino-aprendizado e de avaliação. 

As técnicas ou estratégias, enquanto aplicações específicas dos métodos possíveis 

de serem usadas em aulas para colaborarem com a aprendizagem, inclusive em um Curso 

de Direito são: recursos audiovisuais, dinâmica de grupo, aulas expositivas, aulas práticas, 

uso do quadro-negro, internet, ensino por projetos, leituras, pesquisas, estudos de caso, 

visitas técnicas, grupo cooperativos, e outras. 

Relativamente ao processo de avaliação o ideal seria no início de uma unidade 

didática fazer-se uma sondagem das condições prévias dos estudantes, por meio de revisão 

da matéria anterior, correção de tarefas de casa, testes rápidos, breves dissertações, 

discussão dirigida, conversação didática etc. Durante o desenvolvimento da unidade 

acompanha-se o rendimento dos estudantes por meio de exercício, estudo dirigido, 

trabalho em grupo, observação de comportamento, conversas informais, recordação da 

matéria, e fazer verificações formais por meio de provas dissertativas, provas de questões 

objetivas, arguição oral. No final da unidade didática ou do período são aplicadas provas de 

aproveitamento. 

Algumas técnicas de avaliação para verificação do desempenho do estudante que 

podem ser utilizadas no Curso: prova discursiva, dissertação ou ensaio; prova oral, 

entrevista; prova objetiva, escolha simples, escolha múltipla; análise de relações; registro 

de incidentes críticos; lista de verificação; prova prática; diário de curso e outras que se 

revelem adequadas. 

 

3.5. Papel da Educação à Distância-Católica Virtual 

 

As tecnologias de comunicação estão provocando profundas mudanças em todas as 

dimensões da sociedade, sejam elas educacionais ou não. Elas vêm colaborando, sem 

dúvida, para modificar o mundo. Nesse sentido, há um evidente interesse da Universidade 

Católica de Brasília em aproveitar os benefícios de seu alcance e difusão. 

Sabendo que as tecnologias viabilizam novas e produtivas metodologias de ensino e 

que as redes de comunicação permitem o processo ensino e aprendizagem, em tempo real, 

em qualquer lugar do mundo, o ensino a distância viabiliza a produção compartilhada, a 
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formação de grupos cooperativos e o surgimento do trabalho em grupos. 

No intuito de agregar as qualidades que tal modalidade de ensino permite e em 

consonância com a Portaria do MEC nº 4.059/2004, que autoriza as Universidades a 

introduzir na organização curricular dos seus cursos 20% de disciplinas semipresenciais, a 

Universidade Católica de Brasília oferece disciplinas com a mesma carga horária do ensino 

presencial. Tais disciplinas são acompanhadas por docentes da instituição com vínculo ao 

curso, desenhando, assim, uma rede de interação semipresencial com os estudantes, a 

partir da realização de encontros presenciais. 

Tendo em vista o crescente número de alunos matriculados na instituição, com 

interesses e objetivos diferentes, a UCB procura oferecer maior flexibilidade na 

composição da grade horária, possibilitando a inserção de disciplinas virtuais em todos os 

seus currículos para que os estudantes, ao mesmo tempo em que têm a oportunidade de 

conhecer um pouco do ensino a distância, estejam em contato com as novas ferramentas 

de comunicação e informação. Dentre as razões indicadas pelos alunos da universidade 

para realizar tais disciplinas, destacamos: 

 maior flexibilidade de estudo no que diz respeito ao tempo e ao espaço; 

 a vontade de experimentar uma nova modalidade de aprendizagem, 

reconhecendo-o como oportunidade de atualização; 

 o reconhecimento de que as disciplinas oferecidas semipresencialmente são uma 

forma de apoio para a qualidade das estruturas educacionais existentes; 

 a percepção de que este é um espaço rico em interação e possibilidades de 

comunicação; 

 a possibilidade de estudo autônomo. 

  A Católica Virtual, responsável pela criação e manutenção de Cursos à distância na 

UCB, vem, desde a sua criação, desenvolvendo trabalho de vanguarda em sua área de 

atuação. 

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito do Estado e Direito 

Constitucional, já mencionados, a partir de 2007 todos os educadores da UCB que assim 

desejarem podem fazer uso da plataforma Moodle (utilizada para o ensino à distância-EAD) 

como ferramenta complementar em suas aulas presenciais. Para isso, e também para que 

possam atuar na tutoria de cursos ou disciplinas na modalidade EAD, desde o início de 

2007, a UCB oferece ao seu corpo docente, com a concessão de bolsas integrais, o Curso de 

Formação de Tutores em Ambiente Virtual. 

Além dos cursos na modalidade EAD, o Curso de Direito oferece, em sua matriz 

curricular algumas disciplinas que poderão ser cursadas na modalidade EAD, tais como 

Direito do Consumidor, Direito Ambiental, Direito da Informática e outras disciplinas de 

formação básica ou profissional, dentro dos limites legais estabelecidos pelo Ministério da 

Educação. 
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3.6. Perspectiva inclusiva na educação32. 

 

Respondendo a outros desafios para os quais se volta governo e sociedade que é a 

inclusão pela educação, e que será tratado a seguir por sua importância e preocupação 

constante da UCB e seu Curso de Direito. 

O outro em sua diferença nos constituiu, logo a diversidade é uma condição para 

nossa humanidade. A partir dessa perspectiva, o Ministério da Educação teve como 

iniciativa o programa Diversidade na Universidade para favorecer o ingresso e permanência 

na universidade da população socialmente desfavorecida, através da melhoria da qualidade 

do ensino médio, da inclusão social e do combate à discriminação racial e étnica. É 

importante adotar a filosofia da inclusão considerando ainda, as pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais (PNES). 

A Universidade Católica de Brasília, sensibilizada com a problemática da inclusão, 

está totalmente adaptada em termos de infraestrutura física, além de promover ações de 

extensão, cujo objetivo é apoiar a inclusão de estudantes com ausência de visão, audição, 

fala ou mobilidade física no contexto universitário. Para tanto, desenvolve ações 

interdisciplinares e integradas que favorecerem a implantação de uma política institucional 

que garanta o acesso e a permanência de pessoas com necessidades especiais na UCB. 

Além de ações de capacitação e acompanhamento profissional de funcionários(as) da 

Instituição com necessidades especiais. 

Fator relevante para o processo inclusivo são as disciplinas humanísticas de 

formação institucional, pois têm caráter de formação integral, permitindo a reflexão sobre 

a sociedade e seus valores, bem como as mudanças preconizadas em cada tempo, 

promovendo a criticidade e a abordagem de temas contemporâneos relevantes para a 

convivência social. 

Uma das ações implantadas na UCB para atender PNES constitui-se no 

funcionamento de uma sala de apoio aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais onde são disponibilizados diversos serviços, entre eles: ledor; escrevente; 

digitalização de capítulos (recurso muito utilizado para os deficientes visuais; a locação em 

salas em andar térreo e, próximas a banheiros adaptados; auxílio de computador com 

programa de voz; intérprete de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS e outras demandas de 

acordo com a necessidade dos estudantes e possibilidade de atendimento. A todos os PNES 

também é ofertado a possibilidade de realização de atividade física. 

Acreditando que seu papel social é definidor de sua missão, além da inclusão por 

necessidades educacionais especiais, a UCB conta com programas de bolsas sociais próprios 

e compõe com programas sociais do Governo Federal. 
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Com estas ações, a UCB reafirma seu papel de formação integral da pessoa, pois 

perpassa suas dimensões e necessidades, independente de sua natureza. Apesar de todas 

as ações já desenvolvidas e em desenvolvimento, a questão da inclusão e diversidade se 

aponta como um grande desafio para UCB, em especial no campo da formação de seus 

professores e gestores. O desafio da tarefa formativa é o próximo passo nesta caminhada.33 

Tem sido frequente no Curso pessoas com necessidades especiais de todas as 

naturezas ao tempo em que tem sido harmonizadas as atividades acadêmicas de tal forma 

que muitos já se bacharelam em direito pela UCB. 

 

4. Atores e funções 

4.1. A área de Ciências Sociais Aplicadas e o Curso de Direito 

4.1.1. A Área de Ciências Sociais Aplicadas 

 

 

A área de Ciências Sociais Aplicadas tem como foco a formação de estudantes e 

egressos com capacidade de pensar, propor e conduzir, de forma crítica e ética, ações 

voltadas para a construção da sociedade em que vivem. Para isso, torna-se necessária uma 

abordagem calcada na integração, em que o saber é problematizado e não se limita à sala 

de aula, sendo um processo construído a partir de diferentes percepções. A especificidade 

da área de Ciências Sociais Aplicadas está na conjugação de conhecimentos e olhares nos 

mais diversos aspectos da vida social: econômicos, políticos, culturais, jurídicos, contábeis, 

administrativos, sociológicos, tendo em vista o âmbito doméstico e o internacional. 

Nessa perspectiva, é de fundamental importância que o educador que compõe o 

quadro das CSA seja capaz de mediar o processo de aprendizagem utilizando-se do 

permanente diálogo, produzindo com os estudantes conhecimentos voltados para uma 

atuação crítica e propositiva em relação às demandas e necessidades da sociedade. Esse 

processo deverá conduzir os envolvidos à reflexão sobre os desafios presentes e incentivar 

a busca de soluções criativas e empreendedoras. 

Assim, o perfil do educador da área fundamenta-se na necessidade de ser 

orientador da aprendizagem e, dessa forma, capaz de propor, acompanhar e avaliar o 

processo de aprendizagem dentro de um enfoque plural e aberto a novos métodos. Tendo 

como fundamento central a construção da aprendizagem, vista de acordo com os princípios 

pedagógicos da UCB nos quais ela “é meio e fim de seu fazer”,34 os processos relacionados 

devem envolver: uma dimensão pedagógica, capaz de orientar o ensino, a pesquisa e a 
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 Projeto Pedagógico Institucional, p. 25-26. 
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 Texto compilado do Projeto Pedagógico Institucional, p. 31-32 
34

 Cf. Projeto Pedagógico Institucional. p. 32. 
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extensão, articulando-os com os problemas da sociedade e da cidadania; uma dimensão 

científica, que tem como a expansão e comunicação do conhecimento; e uma dimensão 

ética, que permita atuação profissional adequada e com respeito aos direitos humanos. 

Dessa forma, a área fortalece a aprendizagem como um processo de trocas, em que a 

pesquisa, o ensino e a extensão são indissociáveis e a avaliação não se restringe a uma 

perspectiva instrucionista, ou seja, à aplicação de provas ou testes. 

Os estudantes da área, por sua vez, ao chegarem à Universidade devem estar 

abertos às oportunidades oferecidas, no sentido de estimular suas capacidades e 

habilidades de pensar criticamente, de analisar e se comprometer com a solução dos 

problemas da sociedade. É desejável também que o estudante possua capacidade de 

trabalho em equipe e interação com outras pessoas e culturas, sendo capaz de respeitar as 

diferenças e conviver com elas. Também que possa encontrar na experiência formativa 

proporcionada pela UCB uma porta de entrada para uma postura de constante aprendiz 

diante da vida. 

Pretende-se, com isso, que o estudante da UCB possa contribuir para a sua própria 

transformação, atuando crítica e eticamente, transitando nas mais diferentes áreas do 

saber, adaptando-se e desenvolvendo-se em outras áreas diferentes daquela de sua 

formação. A necessidade de construir seu conhecimento no conjunto dos diversos saberes 

da área fortalece a capacidade dos estudantes e egressos de caminhar em diferentes 

situações, buscando de forma conjunta a promoção de ações comprometidas com os 

desafios da sociedade. 

A partir dessa perspectiva, espera-se que os egressos da área de Ciências Sociais 

Aplicadas da UCB apresentem sólida formação geral e humana, que proporcione postura 

crítica e flexível diante da complexidade. Além disso, os egressos da área deverão 

desenvolver as devidas habilidades para a atuação profissional competente e 

constantemente atualizada, sempre comprometida com a sociedade.  

Espera-se, em relação às atitudes, comportamento ético e compromissado, que 

revele capacidade para a tomada de decisões, espírito crítico, liderança e facilidade de 

atuação em grupo, adequada capacidade de comunicação oral e escrita, iniciativa, 

empreendedorismo e compromisso com a permanente atualização. 

Em conjunção com os estudantes e educadores, os cursos da UCB dispõem de uma 

equipe de gestão composta pelos diretores, assessores e pessoal técnico-administrativo de 

apoio ao ensino. No tocante ao perfil dessa equipe, almejam-se adequada capacidade de 

acompanhamento e solução de problemas, atuação crítica e proativa e abertura ao diálogo, 

sempre em sintonia com os princípios que orientam a prática pedagógica da Instituição e as 

diretrizes legalmente instituídas pelos Órgãos competentes. Em relação à tomada de 

decisão, destaca-se o estímulo às decisões colegiadas e compartilhadas. Espera-se, 

portanto, que o conjunto de atores e processos articulem-se de forma a possibilitar o 
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alcance da Missão Institucional, bem como da formação necessária e desejada para os 

profissionais da área formados pela UCB. 

 

4.1.2. O Curso de Direito 

 

A Universidade Católica de Brasília está situada no Distrito Federal, núcleo das 

grandes decisões políticas nacionais e sítio de convergência das mais diversas culturas do 

País e do exterior. Nesse cenário, o Curso de Direito da UCB define o seu papel e suas 

tarefas específicas de incentivar a formação de profissionais com discernimento crítico 

diante do Estado e de compromisso com o cultivo da identidade dos brasileiros. 

O Curso de Graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília tem a 

expectativa de recepcionar o perfil de alunado capaz de trabalhar em equipe e interagir 

com outras pessoas e culturas, respeitando a dignidade da pessoa humana e a liberdade 

pessoal. O discente terá a oportunidade de vivenciar a cidadania como compromisso de 

integração social, a catolicidade como abertura de diálogo e a competência técnica. 

A caracterização do perfil do estudante passa pela formação jurídica sólida, 

humanística e ética. O estudante desenvolve no decorrer do Curso de Direito: capacidade 

de análise, interpretação e argumentação; domínio de conceitos e terminologias jurídicas; 

compreensão e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais; aliados todos a uma postura 

determinantemente ética. 

O caminho jurídico iniciado no Curso de Graduação em Direito é de conhecimento 

vasto, inquietante e exigente. Há a necessidade de um perfil de discente com espírito 

dinâmico, empreendedor, atento em sua atuação nas transformações sociais e o seu papel 

de elemento de transformação social. 

O Curso de Graduação em Direito da UCB tem a proposta de formar profissional 

capacitado a ultrapassar o mero pragmatismo, antigo paradigma dos cursos jurídicos. O 

simples conhecimento positivista do ordenamento jurídico torna-se insuficiente para 

adequada formação do profissional do Direito. A interpretação dos instrumentos jurídicos 

inseridos num contexto globalizado, de evolução tecnológica e de vastas contradições 

sociais – desigualdades latentes na distribuição de renda e oportunidades – apresenta-se 

como um desafio a ser ultrapassado no que tange à garantia dos direitos. Por isso, o 

estudante de direito deverá, baseado nos seus conhecimentos jurídicos, buscar soluções 

para o desenvolvimento social e humano sustentáveis. 

A área de atuação do bacharel em direito é ampla, possibilitando ao graduado em 

direito optar por uma ou mais profissões no desempenho das atividades. O exercício das 

atividades profissionais demanda do bacharel uma formação interdisciplinar genérica, sem 

descuidar da formação ética, filosófica e da técnica jurídica, a fim de inserir-se com 

facilidade no mercado de trabalho. 
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Resta acrescentar que antes de tratar-se dos mais importantes atores do processo 

de aprendizagem desse projeto há de se registrar, ainda, a experiência passada com os 

diversos currículos que foram implementados neste Curso e que representaram uma 

tentativa de consolidar o perfil que se tem buscado para nosso bacharel, desde uma sólida 

formação ética, profissional e cognitiva do Direito, atualizados no tempo e abertos a uma 

formação continuada. 

Necessário se faz um estudo mais detalhado acerca dos perfis dos discentes, 

docentes, gestores bem como de suas funções para se entender melhor todo o processo. 

 

4.2. Perfil do discente 

4.2.1. Entrada 

 

Existe um processo regulamentado de ingresso semestral na UCB e seus cursos, 

assim os estudantes que entram no Curso de Direito são oriundos, preferencialmente e de 

forma majoritária, de um processo seletivo para acesso ao Ensino Superior, o exame 

vestibular, realizado nos termos da legislação vigente, atendendo a um edital específico e 

que, sendo aprovados, efetuam matrícula no turno matutino, onde são ofertadas 200 

vagas no Campus I, ou no turno noturno, com 200 vagas sendo 150 no Campus I e 50 no 

Campus III (Dom Bosco). 

As outras formas de entrada decorrem de: processo de transferência externa 

facultativo; transferência externa ex-officio ou portadores de Diploma de Graduação e 

Sequencial, todas essas modalidades de ingresso visam preencher vagas existentes no 

Curso, também observada a legislação vigente. 

Existe também a previsão de ingresso para nova habilitação do aluno que já tendo 

concluído o Curso de Direito deseja obter outra habilitação no mesmo curso. Porém, em 

sua estrutura curricular atual o Curso de Direito da UCB não oferece habilitação específica 

em áreas do Direito; ao contrário, trabalha-se para formar o bacharel generalista. Assim, 

essa opção não é disponibilizada, seja na modalidade de diplomado, seja na matrícula no 

semestre seguinte ao do término do último semestre do Curso. 

Como é natural o aluno que ingressa via processo seletivo é matriculado no primeiro 

semestre do Curso, e possuindo outro curso de graduação ou pós-graduação, desde que 

compatível, pode solicitar aproveitamento de estudos pertinente ao currículo do Curso de 

Direito. Os que ingressam por transferência ou como graduado vão se posicionando no 

semestre curricular de acordo com o aproveitamento de estudos já realizados e que 

atendam as normas da UCB.  

 

4.2.2. Formação  
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A Resolução CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Educação, aponta, em seu artigo 4º, as competências e habilidades mínimas 

que devem ser desenvolvidas na formação do profissional do Direito. Cabe ressaltar que a 

Resolução CNE/CES nº. 9/2004 tem fundamento na Lei nº. 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, com a redação dada pela Lei nº. 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista 

as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CES/CNE números 776/97, 583/2001, e 

100/2002, nas Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas 

de Ensino de Direito, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do 

Parecer CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, bem como o teor do Parecer CNE/CES 211 

aprovado em 8/7/2004. 

Ademais, também a Portaria INEP nº. 125 de 28 de julho de 2006, publicada no DOU 

de 2 de agosto de 2006, Seção 1, pág. 26, fundamentada na Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 

2004; na Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; na Portaria Ministerial nº. 603, 

de 7 de março de 2006 (em sua atual redação) dispõe acerca das competências e 

habilidades que devem ser desenvolvidas na formação do graduado em Direito. 

Finalmente, a carga horária mínima dos cursos de Direito, estabelecida pelo Parecer 

CNE/CES nº 08/2007, aprovado em 31 de janeiro de 2007. 

O curso de graduação em Direito, ciente das exigências legais, possibilita a formação 

profissional que revela as seguintes habilidades e competências: a) leitura, compreensão e 

elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos-com a devida utilização 

das normas técnico-jurídicas; b) interpretação e aplicação do Direito; c) pesquisa e 

utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; d) 

adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais-

com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; e) correta utilização da 

terminologia jurídica e da Ciência do Direito; f) utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; g) julgamento e tomada de decisões; e, 

h) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

Direito; todas fundamentadas na atuação solidária e efetivando o desenvolvimento integral 

da pessoa humana e da sociedade, sendo todo o processo comprometido com a qualidade 

e os valores éticos. 

O curso de graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília embasa a 

aprendizagem do estudante na observação dos fatos que servem de fundamento à 

realidade técnica que irá manejar, não podendo dissociá-la do quadro social no qual atuará, 

nem ignorar a análise crítica dos reflexos que as situações da vida podem produzir na 

legislação, na doutrina e na jurisprudência. 

A análise crítica do direito, desenvolvida pelos estudantes da UCB, frente à realidade 

social do País, pressupõe a leitura, a compreensão, a interpretação do Direito para que 

então, haja a sua aplicação. Reconhecer a superação da dogmática tradicional é o primeiro 
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passo a fim de repensar a consonância do Direito proposto com as contínuas mudanças 

sociais, a exigir a construção de novos paradigmas capazes de solucionar as questões de 

conflito oriundas do fenômeno da globalização, sem esquecer a necessidade de uma 

profunda formação ética. 

O profissional do direito, em sua formação de graduação, necessita dominar a 

terminologia jurídica e a Ciência do Direito para uma correta compreensão da técnica 

jurídica. O curso foge do formalismo exacerbado, ao apego irrestrito aos modelos legais 

previamente postos, e busca adaptar a formação oferecida à dinâmica do mercado de 

trabalho, para o qual há de preparar adequadamente os estudantes, assegurando o pleno 

exercício de sua cidadania e respeito aos demais, habilitando-os a pensar e a produzir. 

O Curso de Direito da UCB preocupa-se em formar o estudante tendo entendimento 

das relações sociais a partir de um contexto histórico da daquelas relações que 

apresentam-se cada vez mais complexas. O estudo jurídico há que se pautar 

permanentemente na via de alimentação das ciências sociais, especialmente as humanas. A 

interdisciplinaridade das ciências sociais é indispensável para o estudo do direito. O 

perfeito entendimento e julgamento das relações sociais, a fim de se apontar soluções 

éticas, passa pela pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito em conjunto com os fundamentos de valores e princípios da 

formação transdisciplinar englobando as áreas da Ciência Política, Economia, Filosofia, 

História, Psicologia e Sociologia. 

Nas palavras do art. 43 da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é preciso 

“Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo”. O que não pode ocorrer senão mediante uma sólida formação humanística. 

A própria estrutura axiológica do Direito e seu caráter discursivo, aliados ao 

dinamismo e complexidade das relações sociais que são seu objeto, fazem com que o 

fenômeno jurídico seja produtor de questões que admitem múltiplas respostas, sendo que 

constantemente o processo de busca por soluções é mais importante que a solução em si. 

Daí a importância de prover o acadêmico de Direito com um instrumental para 

compreender e interpretar a realidade, criando sua capacidade própria de apontar 

respostas às questões que sua profissão se incumbirá de trazer a sua apreciação. 

Possibilitando, assim, um perfil de alunado com sólida formação geral, humanística e 

axiológica, capacidade de análise, adequada argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente 

a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao 

exercício da Ciência do Direito, da prestação da Justiça e do desenvolvimento da 

cidadania35. 

A intenção da Universidade Católica de Brasília é incentivar a emancipação do 

                                                           
35

 Cf. Projeto Pedagógico Institucional. pp. 32-33. 
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acadêmico, de forma que o processo de aprendizagem ultrapasse o programa apresentado 

pelos educadores e que o estudante possa buscar o conhecimento por meio da pesquisa e 

da extensão. A formação de profissionais intelectualmente independentes, capazes de uma 

atuação autônoma nas atividades que desenvolver, seja na magistratura, advocacia ou 

quaisquer outras é primordial para o Curso de Direito. 

As práticas jurídicas, desenvolvidas durante o curso de graduação, e a extensão 

universitária integram expressamente as diretrizes dos cursos jurídicos. Sem os projetos de 

extensão não há cumprimento da função social do conhecimento adquirido; assim, é 

essencial a prática jurídica para qualificar e operacionalizar a formação jurídica do 

estudante. A pesquisa científica resta necessária para o estímulo à investigação teórica e 

empírica-relacionar o estudo técnico-científico à sua aplicação real. Desta

 feita, as práticas jurídicas simuladas e real-desenvolvidas no Núcleo de Prática 

Jurídica-motivam tanto o estudo teórico quanto a investigação da realidade. 

Cada vez mais se exige da formação do estudante de direito um aprofundamento 

nas questões atuais, faz-se importante para a compreensão da realidade social frente ao 

direito posto. Também se apresenta oportuno ressaltar a necessidade do estudo de todos 

os ramos do direito para a completa formação profissional. Não há como se entender, 

estudar, analisar um caso jurídico sem envolver na solução, pelo menos, mais de um ramo 

do direito. Assim, ainda que o mercado de trabalho do profissional do direito imponha uma 

especialização, a sua formação há de compreender um profundo estudo de todos os ramos 

jurídicos. Por essa razão, o Curso de Direito da UCB não divide mais sua Matriz curricular, a 

partir do 9º semestre, em áreas específicas de habilitação. Acredita-se que o estudante 

deverá ser exposto aos mais importantes ramos do Direito que, compreendidos como um 

todo, interagem e se complementam. 

Nota-se, porém, que o mercado de trabalho exige do profissional a especialização 

em, pelo menos, um ramo de direito. Tal característica é suprida pela Universidade Católica 

de Brasília pela elaboração da monografia jurídica de final de curso. O Curso de Direito 

eleva o preparo do operador jurídico para a pesquisa e produção científica em Direito a 

partir da exigência do Trabalho de Conclusão de Curso, genericamente referido como 

monografia, mas que contempla, além dessa forma de apresentação, o artigo científico, o 

parecer jurídico, o projeto de lei, o estudo de caso e roteiro de documentário videográfico 

realizado. 

Momento oportuno para o discente expressar a prática da pesquisa, elaboração de 

texto, interpretação, aplicação da norma, doutrina e jurisprudência com a devida 

orientação de um professor da área. 

 Contribui também para a pretendida especialização pelo menos, em quatro áreas 

clássicas do Direito, as práticas jurídicas que levam o estagiário para o estudo e aplicação 

real na esfera da legislação pertinente à Justiça Federal, o Direito Civil, o Direito Penal e o 
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Direito do Trabalho.  

  

4.2.3. Saída 

 

Depois de no mínimo cinco anos de desenvolvimento de conhecimento, 

competência e habilidades na ciência jurídica, o estudante terá alcançado o perfil do 

egresso que se pretende.  

Assim, a formação do perfil do profissional egresso do Curso de Direito da 

Universidade Católica de Brasília tem como característica os fundamentos humanísticos, 

que lhe confiram habilidade crítica e reflexiva do conteúdo jurídico e das relações sociais; 

conhecimento técnico-científico fundamental, baseado na capacidade de desenvolvimento 

autossuficiente e em constante diálogo com a realidade social dinâmica; e ainda 

capacitação para atuar como operador do direito, através da extensão universitária, da 

produção de pesquisa científica e de uma sólida prática jurídica orientada. Deseja-se que o 

egresso tenha sido capacitado para pensar, adquirir e reproduzir o saber. 

Ao fim do curso jurídico, o acadêmico deve estar preparado para ingressar na 

realidade de um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, em que dele serão exigidos 

não apenas as habilidades técnicas pertinentes à profissão, mas, também, uma visão 

criativa e criadora do Direito. 

 

4.3. Corpo docente e formação continuada 

 

A Universidade Católica de Brasília à luz do seu próprio perfil explicita, em forma de 

convicções, os princípios que orientam a sua práxis. O sentido cristão da existência humana 

compromete a execução das atividades com a valorização da vida em todas as suas formas; 

o respeito à dignidade da pessoa humana e à liberdade pessoal; a busca da verdade e do 

transcendente; o relacionamento de estima consigo mesmo, com os outros e com o 

mundo. 

Assim também é o perfil desejado do educador que exerce suas atividades na 

instituição, que executará as atividades docentes valorizando a vida em todas as suas 

formas, revelando a abordagem, em cada disciplina, da relevância da vida, seu respeito e 

dignidade a fim de se estabelecer o relacionamento de estima com o estudante e deste 

consigo mesmo. 

O educador do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília deve estar 

comprometido com a aprendizagem do estudante, a partir do respeito à dignidade da 

pessoa humana e à liberdade pessoal. Conceber exemplos próximos à realidade dos 

estudantes é buscar a valorização das relações sociais da comunidade na qual o discente 

está inserido. 
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O Curso de Direito da UCB anseia pelo perfil de docente que acompanhe o complexo 

processo histórico de constituição da sua área tendo competência formadora, ou seja, 

competência pedagógica. O entendimento acerca da priorização e valorização do processo 

de aprendizagem e que o mesmo tenha como protagonista o estudante e não o educador é 

de essencial compreensão pelo docente. 

O educador do Curso de Direito incentiva que o aprendizado do estudante 

ultrapasse os limites do conteúdo proposto. A pesquisa é de suma importância para a 

prática pedagógica, desenvolve-la em conjunto com o alunado é primordial para o 

desenvolvimento e aprimoramento da relação de aprendizagem. O estudo teórico a partir 

de casos jurisprudenciais e o incentivo à participação do estudante em debates são 

exemplos de posturas adotadas pelos docentes do Curso de Graduação em Direito da UCB. 

Ademais, o educador deve reconhecer a importância da prática extensionista e sua 

relevância na formação do futuro operador do Direito. A Extensão, que não se dissocia do 

ensino e da pesquisa, convida o educador e o estudante a participarem da realidade da 

comunidade à sua volta, reconhecendo, desde logo, os valores de seu papel e 

comportamento ético. 

Apresenta-se como elemento desafiador para a prática docente a permanente 

atualização do conhecimento, nos aspectos teóricos, técnicos e de relação com as demais 

áreas do conhecimento. Além disso, cabe ao educador a percepção que os seus métodos de 

ensino devem incorporar as imensas possibilidades dos novos equipamentos tecnológicos e 

sua percepção como elemento facilitador no processo ensino-aprendizagem. 

A Universidade Católica de Brasília ressalta a importância do processo de formação 

continuada de seus profissionais, os processos de avaliação da prática docente e incentiva 

outras oportunidades de melhoria e valorização da prática docente. A UCB busca, 

constantemente, o aprimoramento das condições de trabalho do corpo docente. 

Sendo assim, o docente há que assumir a sua função no processo pedagógico, qual 

seja, desempenhar a orientação da aprendizagem do estudante, tendo clareza como se 

aprende, como se oportuniza o aprendizado e como se avalia o caminho percorrido pelo 

estudante. O docente da Universidade Católica de Brasília é incentivado a adaptar-se às 

novas tecnologias e aplicá-las na educação. Acima de tudo, o educador da UCB tem caráter 

de permanente pesquisador, acerca das novas tendências referentes à sua área de atuação, 

buscando sempre a geração e disseminação do conhecimento adquirido e aliando-o à 

realidade extensionista da Universidade Católica de Brasília, fazendo, assim, de “sua prática 

educativa a expressão de seu engajamento na tarefa de realização da Missão da 

UCB”.36 

 

 4.4. Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso 

                                                           
36

 Projeto Pedagógico Institucional. p. 32. 
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4.4.1 Núcleo Docente Estruturante-NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante é formado por professores que estão diretamente 

engajados nos processos de criação, implementação, avaliação e revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso. Sua composição leva em consideração, além da titulação e do regime 

de dedicação do docente, a representatividade das áreas de formação do Curso. 

Dessa forma, o NDE retira do Colegiado do Curso de Direito uma das importantes 

funções por este efetivamente exercida, principalmente na última mudança curricular e na 

reformulação do Projeto Pedagógico, ocorrida em 2007/2008. 

No 2º semestre de 2009 foi instituído o Núcleo Docente Estruturante-NDE, nos 

moldes de sua concepção pelo Ministério da Educação, tendo como finalidade pensar o 

Curso e como objetivo específico responsabilizar-se pelas reformulações e 

desenvolvimentos do Projeto Pedagógico e as atualizações da matriz curricular. 

Tendo em vista as diretrizes de avaliação estabelecidas pelo Ministério da Educação 

e especificamente para os Cursos de Direito, onde titulação de pós-graduação stricto 

sensu, regime de trabalho em tempo parcial ou tempo integral, e experiência docente na 

instituição e em outras instituições são importantes fatores que credenciam um Curso, o 

NDE foi composto por trinta e três membros, distribuídos da seguinte forma: 

  

– 20 (vinte) doutores, sendo que a grande maioria deles são professores do 

mestrado em Direito, porém lecionando na graduação, e os outros do próprio Curso de 

Direito. 

– 13 (treze) mestres que lecionam na graduação na UCB e em outras IES. 

 

O membros do NDE são mantidos na função até que sejam dela dispensados por 

perda de vínculo com a UCB, por perda da condição de membro nato ou quando houver 

substituição por docente que reúna condições mais favoráveis à UCB e ao Curso.  

 São membros natos do NDE o Diretor do Programa do Mestrado em Direito e o 

Coordenador do Curso de Graduação em Direito, sendo que este o preside e aquele o 

substitui em suas ausências. A integração entre graduação e pós-graduação aqui se faz 

presente de forma bem acentuada. 

 O NDE foi instituído na vigência deste Projeto Pedagógico, porém, sete de seus 

membros auxiliaram na formulação e desenvolvimento deste PPC desde seu início, o que 

credencia esse Núcleo para sua função precípua de cuidar deste importante instrumento 

norteador do Curso de Direito. 

 

4.4.2 Colegiado do Curso de Direito 
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Como órgão consultivo e deliberativo, há no Curso de Direito um Colegiado de Curso 

com competência para aconselhar a Direção, decidir sob matérias a ele submetidas ou 

homologar decisões tomadas pela direção, ad referendum.  

O Colegiado é formado por docentes que atuam no Curso, independentemente de 

sua titulação, formação ou dedicação, bem como por representante do corpo discente e do 

corpo técnico-administrativo. 

O Colegiado tem a seguinte composição: 20 membros, dois dos quais são natos, o 

Diretor do Curso de Graduação em Direito e o Diretor do Programa de Mestrado em 

Direito; os outros membros são: 15 professores divididos por áreas de atuação de acordo 

com os eixos de formação básica geral e jurídica, de formação profissional e de formação 

prática; 01 um representante dos advogados do NPJ; 01 representante dos alunos e 01 

representante dos auxiliares das diversas secretarias (NPJ’s e próprio Curso). O mandato 

dos 18 membros mencionados é de um ano (com início em 1º de agosto e término em 31 

de julho do ano subsequente, exceto o representante dos alunos que segue o calendário 

eleitoral do Centro Acadêmico de Direito) e suas escolhas são feitas através de eleições 

realizadas entre seus pares. 

A participação dos 2 membros natos tem o objetivo de interligar a atuação dos dois 

cursos de modo a aproximar a Graduação da pesquisa e a Pós-Graduação dos projetos 

extensionistas desenvolvidos por aquela. 

 

4.5. Perfil técnico-administrativo e formação continuada 

 

Os auxiliares e assistentes técnicos, lotados na Secretaria do Curso ou em um dos 

Núcleos de Prática Jurídica deverão ter por objetivo a excelência no atendimento ao 

estudante. Devem agir sempre dentro dos limites institucionais impostos, providenciando 

retorno à demanda apresentada pelo estudante, de forma rápida e efetiva. 

Espera-se, ainda, que o profissional busque seu desenvolvimento profissional, 

pessoal e acadêmico. No que toca o primeiro, a UCB, através de seu Departamento de 

Gestão de Pessoas, oferece a todos os profissionais cursos de reciclagem e treinamento 

específico. Quanto a seu desenvolvimento pessoal, além dos benefícios indiretos, tais como 

Assistência Médica e Odontológica com preços competitivos, ao colaborador é concedida 

bolsa para os cursos de graduação. Finalmente, no que tange ao seu desenvolvimento 

acadêmico, através de bolsa de estudos, o colaborador pode buscar sua graduação no 

ensino superior. 

Finalmente, é necessário enfatizar que o colaborador técnico administrativo não é 

um mero executor de tarefas, é necessária sua colaboração para com a gestão da 

Universidade como um todo, contribuindo, assim, para a realização da Missão da 
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institucional da UCB.37 

 

4.6. Perfil e capacitação de gestores 

 

O Gestor do Curso de Direito da UCB deverá centrar sua gestão em três âmbitos 

correlatos: gerindo pessoas, orçamento e a academia. O Gestor será auxiliado por seus 

Assessores e pelos Auxiliares e Assistentes de Curso, lotados na  

Secretaria do Curso, bem como pelos Coordenadores de Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e 

seus respectivos Auxiliares e Assistentes de Núcleo. 

Na gestão de pessoas, o Gestor deverá ser capaz de trabalhar em equipe, 

incentivando os Assessores, Coordenadores de NPJ, Auxiliares e Assistentes a buscarem 

sempre a excelência no atendimento ao estudante e ao educador. É também esperado que 

o Gestor, neste âmbito, seja o mediador responsável por proporcionar um ambiente de 

trabalho produtivo e, acima de tudo feliz e salubre, exigindo de todos o melhor dentro dos 

talentos de cada um, mas sempre disponível para oferecer espaço para que os membros da 

equipe possam trabalhar suas dificuldades. Finalmente, o Gestor será o responsável por 

liderar e acompanhar os processos de contratação. No caso de colaboradores 

administrativos, auxiliar o Departamento de Gestão de Pessoas na seleção e contratação; 

na contratação de Advogados Orientadores, deverá certificar que o devido procedimento 

foi atendido qual seja: profissional egresso da UCB, que tenha, no mínimo 02 anos de 

prática na advocacia, que tenha sido bem colocado nas provas de direito material e redação 

de peças processuais e que tenha sido entrevistado pelo Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica onde será lotado; e, finalmente, na contratação de membro do corpo  

docente, deverá fazer a seleção prévia de Currículos de interesse e encaminhar os 

candidatos à banca examinadora, composta por membro do Colegiado do Curso 

responsável pela disciplina que deverá ser ministrada pelo novo educador. No que tange a 

Gestão Orçamentária, o Gestor do Curso de Direito deverá preparar a expectativa 

orçamentária (através de relatório) referente ao ano subsequente e encaminhá-lo ao 

Departamento de Finanças e Controladoria. Deverá, ainda, identificar as rubricas que 

receberão investimento também no ano subsequente, e encaminhá-las ao Departamento 

pertinente.  

O Gestor será o responsável por acompanhar a execução orçamentária e do 

investimento proposto dentro dos limites previstos nos Relatórios, tendo sempre em mente 

o uso racional dos recursos disponíveis, de modo a garantir a qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, mas sem jamais perder de vista a sustentabilidade da Universidade 

Católica de Brasília. 

No âmbito da Gestão Acadêmica, o Gestor, com o auxílio de seus Assessores, deverá 
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acompanhar e zelar pela qualidade do ensino no Curso, através de informações aferidas 

pelas Avaliações Institucionais e de Desempenho Docente; cuidar da integridade e 

atualidade do acervo jurídico da biblioteca, do Projeto Pedagógico do Curso e de sua 

respectiva Matriz Curricular. 

Além das características e funções expostas em cada um dos âmbitos de atuação 

direta do Gestor e daquelas inerentes ao cargo, é esperado que ele ou ela tenha boa 

capacidade de liderança, visão sistêmica do Curso, da área e da Instituição, versatilidade, 

que seja empreendedor e capaz de entusiasmar a si e sua equipe e, ainda, seja focado no 

resultado positivo que garanta a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão no Curso 

de Direito. 

Finalmente, espera-se do Gestor que busque seu desenvolvimento 

profissional e acadêmico. O Direito, enquanto ciência dinâmica, que deve sempre estar 

pronta para responder aos anseios de novas situações, sejam elas sociais, políticas ou 

econômicas, reflete suas características no Curso que o tem por objeto e, 

consequentemente, na Direção desse Curso. Assim, o Gestor deverá estar em sintonia com 

as mudanças na legislação educacional, no mercado de trabalho e, com igual importância, 

também com a academia, sendo esperado que o mesmo aja e/ou reaja a tais mudanças de 

maneira rápida e efetiva. 

 

 

4.7. Processo de avaliação institucional 

4.7.1. Comissão Própria de Avaliação-CPA/UCB 

 A Comissão Própria de Avaliação-CPA/UCB, foi criada pela Portaria UCB nº 154/04, de 

27/05/2004, em cumprimento ao que determina a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Os 

membros são convidados e indicados pela Reitoria da UCB, a comissão possui autonomia em 

relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Universidade. É composta por 

profissionais e cidadãos da Comunidade Universitária e representantes da Sociedade Civil 

Organizada, em função de reconhecida capacidade e idoneidade para colaborar com a 

Universidade. A CPA/UCB possui no mínimo 14 integrantes e no máximo 20, os membros da 

comissão são nomeados para o período de dois anos, podendo ser substituídos ou 

reconduzidos ao término desse período. 

4.7.2. Avaliação institucional 

O processo de autoavaliação da Universidade está consolidado desde 1996 e 

atualmente avalia por itens, dividido nas categorias: a) Avaliação do Projeto Institucional; b) 

Avaliação dos Cursos de Graduação; c) Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; 

d) Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu; e) Avaliação da Extensão; f) 

Avaliação da Pesquisa; g) Avaliação da comunicação com a Sociedade; h) Avaliação da 
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Educação a distância; i) Avaliação da Sustentabilidade Financeira; j) Avaliação dos serviços de 

apoio. Neste contexto, o processo de avaliação da UCB está fundamentado em alguns 

parâmetros que partem desde a avaliação da aprendizagem dos cursos na Universidade, 

chegando à particularidade da avaliação do desempenho dos serviços de apoio. As 

avaliações empreendidas são referenciadas pelo programa institucional e têm uma função 

predominantemente diagnóstica/formativa, representando a possibilidade de ampliar o 

autoconhecimento, corrigindo os rumos e os meios para atingir os objetivos propostos.  

Neste sentido, a alta gestão, as Direções, seu Núcleo Docente Estruturante, docentes 

e discentes, junto com a equipe de Avaliação Institucional tem desenvolvido várias 

atividades e participação no processo de avaliação. As atividades são as seguintes:  

1) Avaliação do Projeto Institucional-Bianual, com a participação de gestores e 

colaboradores técnicos-administrativos. Nas avaliações são verificadas as condições de 

desenvolvimento das habilidades e competências previstas nos documentos institucionais. 

2) Avaliação de Cursos da Graduação-Semestral, com a participação de professores e 

estudantes, onde são avaliadas as condições de desenvolvimento das habilidades e 

competências previstas nos objetivos dos cursos e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos-

PPCs. Esse item aborda as seguintes avaliações: 

2.1) Diagnóstico do ensino/aprendizagem-Semestral, avalia a qualidade do 

ensino/aprendizagem desenvolvido em sala de aula, e o comportamento acadêmico de 

docentes e discentes, por meio de aplicação de questionário. Tem por objetivo melhorar a 

qualidade do ensino, proporcionando feedback aos professores e estudantes sobre seus 

desempenhos em sala de aula, identificando pontos críticos relacionados ao processo 

educativo. Busca proporcionar transparência sobre a situação do ensino e os problemas 

merecedores de melhoria por parte de cada envolvido.  

2.2) Diagnóstico das condições de estrutura necessária ao ensino, e respectivo 

questionamento sobre as condições de vida acadêmica no Campus, dentre outros fatores. É 

realizada pela aplicação de questionário de coleta de dados on line, envolvendo docentes e 

discentes na busca de compreensão e encaminhamento dos problemas identificados aos 

colegiados dos cursos.  

A aplicação da Avaliação Institucional a respeito da qualidade do curso permite 

identificar aspectos críticos, do ponto de vista dos indicadores oficiais para equacionar os 

problemas identificados nas três principais dimensões da avaliação, quais sejam, os aspectos 

pedagógicos, o corpo docente e a infraestrutura. 
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3) Avaliação dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu-A avaliação é 

semestral por meio de questionário on line a qual avalia a qualidade do 

ensino/aprendizagem desenvolvido em sala de aula, e o comportamento acadêmico de 

docentes e discentes e a interação dos gestores com os processos acadêmicos e 

administrativos. 

4) Avaliação da Extensão-anual, utiliza-se de instrumentos que possibilitam 

visualização do contexto social da comunidade interna e a efetiva atuação dos projetos para 

a melhoria das condições sociais da área de influência da UCB. Além da averiguação das 

Políticas de Extensão em consonância com os projetos aprovados e implementados. 

5) Avaliação da Pesquisa-anual, utiliza-se os dados informados no sistema de apoio 

do censo de desempenho da Pós-Graduação no Brasil. 

6) Avaliação da comunicação com a Sociedade-anual, utiliza-se de instrumento que 

possibilite visualização do nível de sucesso alcançado em um tempo determinado. Com 

aplicação de questionário que visa traduzir a satisfação da comunidade que usufrui do 

serviço prestado e que possa medir e apontar mudanças específicas ou variadas. 

7) Avaliação da Educação a Distância – A avaliação é realizada pela UCB Virtual 

semestralmente por meio de aplicação de questionário on line, onde avaliam-se os 

processos de ensino/aprendizagem desenvolvido, suas especificidades e dificuldades 

encontradas pelos estudantes e a interatividade acadêmica de docentes-discentes e 

discentes-discentes. 

8) Avaliação da Sustentabilidade Financeira-anual, utiliza-se de instrumentos que 

possibilitam visualização das informações adicionais coletadas em diversos setores, 

disponibilizada pela alta gestão administrativa. 

9) Avaliação dos serviços de apoio-anual, utiliza-se de instrumentos que possibilitam 

visualização de bons indicadores e a possibilidade de monitorar seu processo e atendimento 

à comunidade universitária. 

4.7.3. Avaliações internas 

 

A partir de sua criação o Curso de Direito da UCB já pôde contar com um processo 

de avaliação interna que veio se consolidando e que se fortaleceu na estrutura 

universitária, alcançando seus diversos cursos. 

O embrião desse processo avaliativo ganha corpo com a criação da Comissão 

Permanente de Avaliação Institucional da UCB (COPAI) e mais o respaldo que passa a ser 

dado pela Assessoria Técnico Pedagógica (ATP) e que junto à Direção dos Cursos passam a 
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trabalhar no Plano de Avaliação Institucional da UCB (PAIUCB) ao tempo em que os dados 

que alimentam esse processo são oriundos principalmente do próprio curso. 

Os processos de avaliação interna dos cursos foram promovidos no âmbito da 

Instituição por meio do Diagnóstico Acadêmico, tendo o Curso de Direito participado desde 

o primeiro ano de sua instalação, com fim de avaliar a qualidade do ensino desenvolvido 

em sala de aula e o comportamento acadêmico de educadores e estudantes, com 

periodicidade anual.  

Outro mecanismo que foi utilizado é a Avaliação de Cursos por meio do Teste de 

Conhecimentos Acumulados-TCA, que tem o propósito de melhorar a qualidade dos cursos 

de graduação, aperfeiçoando o processo de formação. Ele envolve os estudantes dos 

últimos semestres de cada curso e os educadores de todos os semestres, Direção do Curso 

e outros órgãos da UCB. O Curso de Direito em 1999 submeteu os alunos de décimo 

semestre a este processo de avaliação e que agora vem sendo retomado, e cuja 

periodicidade é semestral. 

 

4.7.4. Avaliações externas 

 

Variados podem ser os mecanismos de avaliação externa para um Curso de Direito, 

porém restaram consolidados aqueles promovidos pelo Ministério da Educação e pela 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Em um processo iniciado pela OAB em 1991, por meio de sua Comissão de Ensino 

Jurídico, que em 1993 apresenta os parâmetros para elevação da qualidade e avaliação dos 

cursos jurídicos, este estudo foi depois aprimorado e consolidado nos padrões de qualidade 

do MEC graças a presença comum de dois dos membros das respectivas Comissões. Sendo 

que a partir de 1996, época que precedeu a implantação do primeiro semestre do Curso de 

Direito da UCB, o MEC apresentava um outro tipo de avaliação o Exame Nacional de Curso 

(Provão) e não apenas aquele delineado anteriormente. 

 

4.7.4.1 Avaliações promovidas pelo Ministério da Educação  

4.7.4.1.1. Condições de oferta do Curso 

 

As primeiras avaliações externas do Curso de Direito da Católica foram as realizadas 

pela Comissão de Avaliação das Condições de Oferta do Curso nomeada pelo MEC, 

constituída de dois avaliadores, que: 

1) em 2003 consideraram as condições de oferta conceituadas como: 

– Organização Didático-Pedagógica: CB 

– Corpo Docente: CB 

– Instalações: CMB. 
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2) em 2005 consideraram as condições de oferta conceituadas como: 

– Organização Didático-Pedagógica: CB 

– Corpo Docente: CR 

– Instalações: CMB. 

 

4.7.4.1.2 Exame Nacional de Curso 

 

O Exame Nacional de Curso (Provão), como outro mecanismo de avaliação 

promovido pelo Ministério da Educação, avaliou o Curso de Direito da UCB nas seguintes 

oportunidades: 

1) Na avaliação de 2001 o Curso obteve o conceito “B” e comparecimento de 

 

98,7% dos inscritos; 

 

2) Em 2002 o Curo obteve o conceito “C” e comparecimento de 93,8% dos inscritos; 

 

3) Em 2003 o Curso obteve o conceito “C” e comparecimento de 99,5 dos inscritos. 

 

 

4.7.4.1.3. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

 

 Uma nova realidade se impõe, a partir de 04 de abril de 2004, com a Lei nº. 10.861 

foi criado o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior-SINAES, objetivando avaliar as 

IES, os cursos de graduação e o desempenho acadêmico de seus estudantes. Esta avaliação 

vem sendo feita através da aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes-

ENADE, criando um sistema mais complexo e instituindo novos parâmetros avaliativos para 

o Curso de Direito. 

Em 2006 o Curso de Direto UCB foi submetido ao Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes, tendo obtido conceito 3 (três) no ENADE e conceito 4 (quatro) no IDD. Os 

mesmos índices foram alcançados em 2009 e 2012.  

  No 1º Semestre de 2009 uma avaliação para revalidação do reconhecimento, e para 

tanto foi encaminhado, no mês de dezembro de 2008, ao e-mec documentação relativa a 

avaliação do Curso para comprovação das condições de oferta. 

  

4.7.4.2. Avaliação promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

Por sua vez, a Ordem dos Advogados do Brasil compareceu ao curso para avaliá-lo, e 

por delegação do MEC também, para o reconhecimento do Curso de Direito da UCB, por 
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meio de sua Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB. 

Ademais, de acordo com o inciso IV, art. 8º da Lei 8.906 (Estatuto da Advocacia e da 

Ordem dos Advogados do Brasil) a inscrição do bacharel em direito como Advogado 

depende de sua aprovação no Exame de Ordem. Tal exame, de notória importância ao 

controle de qualidade dos Cursos de Direito, tem ganhado relevância nas avaliações 

promovidas pelo MEC, restando imprescindível o acompanhamento da classificação do 

Curso de Direito no Exame de Ordem. 

 

4.7.4.3. Processo de reconhecimento 

 

O reconhecimento do Curso de Direito da UCB veio no contexto de um processo 

que se iniciou com a nomeação ad hoc de avaliadores da Comissão de Ensino Jurídico do 

Conselho Federal da OAB, que emitiu o Parecer de 9 de outubro de 2001, opinando 

favoravelmente ao pedido de reconhecimento do Curso. Este parecer foi homologado em 10 

de outubro de 2001 (Diário da Justiça de 31 de outubro de 2001). 

 

5. Recursos 

 

Na década de 90, ganhava força o conceito de sustentabilidade, definido como a 

capacidade que empresas, instituições, organizações e grupos devem desenvolver para 

planejar e executar ações que objetivem preservar recursos naturais e humanos, evitando o 

desperdício, maximizando sua utilização de maneira racional e tendo em mente a 

sobrevivência das futuras gerações. Sustentabilidade envolve, portanto, aspectos 

ambientais, econômicos e administrativos, sem desrespeitar as questões culturais envolvidas 

nessas decisões. Um dos pilares desse conceito é o compartilhamento-de saberes, de 

experiências, de capacidades, de recursos. 

Com o intuito de favorecer o ambiente universitário de diálogo e convívio entre 

várias carreiras, a UCB estimula a oferta de disciplinas comuns a vários cursos, entendendo 

que este é um caminho importante para a sustentabilidade e também para uma formação 

profissional multidisciplinar. 

O compartilhamento de recursos está no cerne, também, dos projetos de pesquisa 

e extensão realizados na Universidade Católica. Há pontuações para projetos com a 

participação de docentes de outras áreas do conhecimento, bem como de outras 

instituições, cultivando-se, dessa forma, a valorização do trabalho multidisciplinar e até 

multi-institucional como forma de garantir a sustentabilidade e estímulo a uma nova forma 

de produção científica. 

Na UCB, em cada área do conhecimento são desenvolvidas práticas específicas de 

compartilhamento, seguindo a orientação geral de promover a sustentabilidade e de abrir 
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fóruns de diálogo entre os vários cursos e habilitações. Para contribuir com o perfil complexo 

dos egressos dos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, é necessário valorizar a multi, 

a inter e a transdisciplinaridade nas grades curriculares. E essa valorização pode ser colocada 

em prática no compartilhamento de saberes, por meio da oferta de disciplinas comuns e do 

aproveitamento de docentes em vários cursos da área. 

Com uma prática já consagrada de apoio à formação e desenvolvimento de 

empresas juniores, a área de CSA agora avança na realização de parcerias entre essas 

empresas para captação de clientes e solução de problemas, mostrando aos estudantes o 

enriquecimento proporcionado por diferentes abordagens profissionais diante do desafio da 

complexidade do real. 

Os cursos já avançam também na realização de Projetos de Pesquisa e de Extensão 

em parceria, nos quais os estudantes dialogam com colegas e educadores de outros cursos e 

com as demandas locais e comunitárias. 

 

5.1. Recursos institucionais 

5.1.1 Apoio técnico pedagógico 

 

A Universidade oferece, à Direção do Curso, do centro e estudantes, por meio da 

Unidade de Assessoramento Didático Educacional (UADE), apoio nas questões didático 

pedagógicos que os envolvem. Para tanto desenvolve estudos relativos à educação superior 

para sua atividade de assessoria; realiza o acompanhamento sistemático da gestão 

acadêmica da graduação; acompanha a implementação do PPC, a avaliação de desempenho 

docente e sua formação pedagógica, o desempenho do curso, o desempenho do estudante e 

a melhoria da interação professor-estudante.38 

 Colabora com as direções de curso no fornecimento de dados, acompanhamento 

da legislação vigente, elaboração de projetos pedagógicos e planos de metas, revisão de 

planos de ensino, apoio às visitas das comissões do Ministério da Educação e na participação 

dos cursos em diversos exames oficiais de aferição de aprendizagem. Constitui-se de uma 

equipe multidisciplinar que assiste as direções e assessorias em várias demandas do 

cotidiano acadêmico. 

 

5.1.2. Apoio administrativo  

 

A Unidade de Assessoria Didático-administrativa (UADA) tem por objetivo principal 

organizar o compartilhamento de recursos para o favorecimento da aprendizagem, 

principalmente no tocante às “Salas Top” (com projetor multimídia, aparelhagem de som, 
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telão e computador), salas para ambiente de aprendizagem em grupos cooperativos, salas 

de apoio ao educador, salas comuns e equipamentos audiovisuais. A informatização da 

UADA permite ao educador organizar com antecedência suas aulas, respeitando seu plano 

de ensino e tendo um acesso democrático aos espaços institucionais. Da mesma forma, o 

docente realiza o lançamento de notas e frequências por meio do graduação on-line (GOL), 

um sistema que permite ainda a comunicação entre educadores e estudantes para avisos, 

alterações na programação de aulas e outras atividades, envio de notas etc. 

Os recursos humanos também são compartilhados  pela UADA. Os 

profissionais transitam pelas  diferentes áreas e, assim, desenvolvem um 

conhecimento mais amplo da Instituição  

Todos os prédios da Instituição dispõem de acessos específicos para os PNES, seja 

por rampas ou elevadores, desde a via pública à sala de aula. As rampas foram 

confeccionadas de acordo com as inclinações, patamares e corrimãos. Nos casos em que 

não há rampas, optou-se pela instalação de elevadores adequados. 

Cada prédio possui, no mínimo, dois banheiros adaptados para cadeirantes 

respeitando-se os respectivos espaços, alturas, acessórios e sinalizações. 

Nos estacionamentos há a separação exclusiva das vagas de PNES, conforme NBR 

9050, devidamente dimensionados, localizados e sinalizados. 

 

5.1.3. Apoio técnico avaliativo 

  

 Foi instituída recentemente a Diretoria de Avaliação Institucional que vem 

prestando um apoio inestimável a Direção do Curso ao tratar do processo de avaliação 

institucional, seja em relação a auto-avaliação, seja a avaliação externa, seguindo os 

princípios fundamentais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Essa Diretoria orientada por uma política de avaliação constituída a partir de objetivos e 

metas condizentes com os princípios estruturantes da Instituição, voltada para a excelência 

acadêmica e de gestão. 

O processo contínuo e permanente de avaliação institucional, que contribua para a 

revisão crítica e o aperfeiçoamento do projeto social, acadêmico e pedagógico da UCB, 

mediante a realização de etapas de avaliação interna e avaliação externa é desencadeada a 

partir da Comissão Própria de Avaliação (CPA), seguindo diretrizes pré-estabelecidas a ser 

observados também pelos cursos, dentre eles o de Direito.39 

A Diretoria de Avaliação Institucional acompanhou e apoiou o Curso nas avaliações 

porque passou neste ano de 2009, de revalidação de reconhecimento e ENADE. 

 

5.1.4. Serviço de Orientação e Aperfeiçoamento Psicopedagógico-SOAPE 

                                                           
39

 Projeto Pedagógico Institucional, p. 36. 
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  Este é mais um serviço colocado a disposição dos membros da academia, ou seja, 

professores, administrativos e alunos para apoiá-los em aspectos pedagógicos e 

psicológicos que implique no desempenho acadêmico e profissional, com vistas ao 

desenvolvimento integral e sustentável da pessoa.  

 

5.1.5. Infraestrutura de apoio às atividades acadêmicas 

 

O compartilhamento na UCB é fundamentado na política de Fomento e 

Manutenção dos laboratórios, que se consolida por meio das atividades de uma Comissão 

de Investimentos, composta por membros de todas as áreas, além de técnicos e 

especialistas. Esse compartilhamento não se dá somente por meio da divisão de espaços e 

custos, mas também pelo aproveitamento conjunto do trabalho dos técnicos, que apoiam, 

normalmente, a mais de um curso na mesma área. A UCB caminha para a implementação, 

em todas as áreas de conhecimento, de laboratórios multiuso, que se destacam pela baixa 

ociosidade, pela maior sustentabilidade e pelo estímulo ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

realizados conjuntamente, na mesma área e em áreas afins do conhecimento. 

As salas públicas da UCB, isto é, salas de informática providas de computadores com 

acesso à Internet e impressora, disponíveis em cada prédio, são destinadas aos estudantes 

da Instituição que têm direito, no ato de matrícula, a uma senha de acesso a esse espaço. Já 

para a realização de aulas de disciplinas com suporte de informática, a Instituição possui 

laboratórios com programas específicos, e ocupação coordenada pela Diretoria de 

Tecnologia da Informação (DTI). 

As práticas laboratoriais diferem em intensidade e forma de utilização nos 

diferentes cursos da área. Tem-se, contudo, buscado o desenvolvimento de layouts cada 

vez mais adequados e, mas necessidades das Ciências Sociais Aplicadas, com possibilidade 

de trabalhos em grupo, disposição dos computadores em ilhas e espaço para deslocamento 

dos docentes, que podem, dessa forma, realizar acompanhamentos individuais aos 

estudantes. 

Os estudantes do Curso de Direito, visando melhor aproveitamento e excelência na 

qualidade do ensino, têm suas aulas de Prática Jurídica Simulada e Pesquisa Jurídica 

ministradas em laboratórios de informática, cuja capacidade máxima é limitada a 43 

estudantes. 

 

5.1.6. Sistema de Biblioteca 

5.1.6.1. Introdução 

 



 

 

81 

 

O Sistema de Bibliotecas-SIBI é um órgão suplementar diretamente subordinado ao 

Reitor da Universidade Católica de Brasília-UCB. O SIBI-UCB objetiva oferecer à comunidade 

universitária serviços de informação e biblioteca, necessários ao desenvolvimento dos 

programas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. 

O SIBI é constituído pela Biblioteca Central (BC), pela Biblioteca Setorial da Pós-

Graduação (BPG), Posto de Atendimento no Hospital das Forças Armadas (PA-HFA) e Posto 

de Atendimento Dom Bosco (PA-Dom Bosco), sendo o órgão responsável pelo planejamento 

global, gestão de pessoal e de recursos financeiros destinados à constituição e 

desenvolvimento do acervo bibliográfico, pela definição de padrões e procedimentos 

operacionais das bibliotecas e postos de atendimento e pela representação da UCB em 

fóruns, redes e programas cooperativos de bibliotecas e informação. 

A Biblioteca Central executa de forma centralizada para todo o Sistema de Bibliotecas 

as atividades técnicas e administrativas para a formação, desenvolvimento, processamento 

das coleções e a manutenção da base de dados do acervo. O atendimento ao usuário é feito 

pela Biblioteca Central, Biblioteca Setorial da Pós-graduação e pelos Postos de Atendimento. 

5.1.6.2. Infraestrutura 

A Biblioteca Central e a Biblioteca Setorial de Pós-graduação são as mais utilizadas 

pelos professores e estudantes da UCB, portanto, serão aqui descritas em maiores detalhes. 

5.1.6.2.1. Biblioteca Central 

Localizada no Campus I, em Taguatinga, funciona de segunda à sexta-feira-das 7h00 

às 23h00; sábado-das 8h00 às 18h00. Ocupa uma área de 4.197 m2, distribuídos em andar 

térreo e pavimento superior. O acervo está armazenado nos dois pisos da Biblioteca. No 

andar térreo encontram-se armazenadas a Coleção de Referência, Coleção de Multimeios e 

Coleção de Reserva. No primeiro andar encontram-se armazenados o Acervo Geral, a 

Coleção de Periódicos e a Coleções Especiais. A área destinada à estanteria para 

armazenamento do acervo é de aproximadamente 514 m2. Toda a Biblioteca Central é 

coberta por sinal de rede sem fio. 

a) Instalações para estudo individual 

A Biblioteca Central oferece um total de 540 lugares para usuários, dos quais 135 

módulos para estudo individual e uma cabine de estudos, com conexão à Internet, para uso 

dos alunos de pós-graduação. A área total destinada ao estudo individual é de 

aproximadamente 141 m2 (Ala Laranja e Sala de Periódicos). 

b) Instalações para estudo em grupo 
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A Biblioteca Central dispõe de 16 cabines para estudo em grupo, com capacidade 

para seis usuários por cabine (96 usuários ao todo) e uma sala para estudo em grupo com 15 

mesas de até 12 lugares, com capacidade total de até 75 usuários simultâneos. Uma sala 

especial de uso exclusivo de docentes funciona com mesa para estudo em grupo, três mesas 

para estudo individual e ambiente de leitura informal. 

A área total para estudos em grupo na Biblioteca Central é de aproximadamente 

1.212 m2. 

c) Instalações para projeção e capacitação de usuários 

Dispõe de uma sala de 55 m2 com capacidade para 50 lugares, destinada à projeção 

de vídeos e realização de treinamentos de grupos. 

5.1.6.2.2. Biblioteca Setorial de Pós-Graduação 

Localizada no Campus II, Asa Norte, funciona de segunda à sexta-feira-das 8h00 às 

23h00; sábado-das 8h00 às 18h00. Ocupa uma área de 357,41 m², e o acervo encontra-se 

armazenado em estantes deslizantes e convencionais, ocupando uma área de 120 m2. Toda 

a Biblioteca Setorial é coberta por sinal de rede sem fio.  

a) Instalações para estudos individuais 

A Biblioteca Setorial de Pós-graduação possui um total de 52 lugares, dos quais 12 

são módulos para estudo individual, em área de aproximadamente 357,41 m². 

b) Instalações para estudos em grupos 

A Biblioteca Setorial da Pós-graduação possui quatro cabines de estudo em grupo, 

que ocupam um total de 36m2 e salão de leitura de 100 m2, que abrigam um total de 40 

usuários. 

5.1.6.2.3. Posto de Atendimento Dom Bosco 

Localizado no prédio do Colégio Dom Bosco, Asa Sul, funciona de segunda à sexta-

feira-das 16h00 às 22h00 para atendimento aos cursos de Direito, Educação Física e Análise 

de Sistemas. O acervo disponível é de 343 títulos e 651 volumes. 

 5.1.6.2.4. Posto de Atendimento no Hospital das Forças Armadas 

Localizada no prédio do Hospital das Forças Armadas, Cruzeiro, no 11º, funciona de 

segunda à sexta-feira-das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, para atendimento imediato 

e exclusivo dos alunos do curso de Medicina. O acervo disponível é de 16 títulos e 50 

volumes. 
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5.1.6.3. Acervo 

 

O acervo do SIBI/UCB é formado por livros, periódicos, DVD, normas, mapas e outros 

materiais. Até março de 2014, a distribuição do acervo pelas Áreas do Conhecimento CNPq, 

encontra-se conforme distribuído no quadro abaixo: 

 

 

ÁREAS-CNPQ 
LIVROS 

PERIÓDICOS 

IMPRESSOS 

PERIÓDICOS 

ELETRÔNICOS 
VÍDEOS 

MATERIAIS 

ESPECIAIS 
TOTAL 

TÍT. VOL. TÍT. VOL. TÍTULOS TÍT. VOL. TÍT. VOL. TÍT. VOL. 

1-Ciências Exatas 

e da Terra 
5792 19368 46 1971 47 4 17 32 44 5921 21400 

2-Ciências 

Biológicas 
1927 6493 24 857 33 7 17 10 10 2001 7377 

3-Engenharias 1621 5248 27 1053 26 6 10 61 100 1741 6411 

4-Ciências da 

Saúde 
6620 26540 176 8122 197 47 117 44 40 7084 34819 

5-Ciências 

Agrárias 
486 988 10 596 31 3 3 8 17 538 1604 

6-Ciências 

Sociais Aplicadas 
30790 85112 429 

1623

9 
195 320 764 315 517 32049 

10263

2 

7-Ciências 

Humanas 
26648 51279 289 8959 190 66 148 151 220 27344 60606 

8-Linguística, 

Letras e Artes 
11906 25863 42 565 47 334 508 89 145 12418 27081 

9-Outros 921 2088 7 266 8 6 13 7 18 949 2385 

TOTAL 86711 
22297

9 
1050 

3862

8 
774 793 1597 717 1111 90045 

26431

5 

Quadro 1-Acervo do Programa Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito.  
Fonte: Sistema Pergamum, ago. 2014. 
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 O SIBI mantém também a assinatura dos seguintes jornais diários como o Correio 

Braziliense; o Jornal de Brasília; a Folha de São Paulo e de revistas de caráter informativo 

geral, como Isto É; Isto É Dinheiro; Veja; Época e outras. 

 
3.1.6.3.1 Acervo do Curso de Direito 

 O acervo para o Curso de direito está constituído por 9.211 títulos e 36.967 volumes 

distribuídos da seguinte forma:  

GRUPOS TÍTULOS VOLUMES 

Grupo Livros 8.789 32.086 

Grupo Periódicos 216 4.356 

Grupo Vídeos 146 423 

Grupo Materiais Especiais 60 102 

TOTAL 9.211 36.967 

Quadro 2-Acervo do Programa Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito.  
Fonte: Sistema Pergamum, set. 2014. 

 

 Livros: nessa categoria incluem livros, folhetos, catálogos, dissertações, monografias, teses e livro 
eletrônico. 

 Periódicos: incluem nessa categoria os periódicos impressos e disponíveis online. 

 Vídeos: nessa categoria incluem DVD e Blue-Ray. 

 Materiais Especiais: nessa categoria incluem artigos, normas, cartazes, artigos eletrônicos, mapas, CD-
ROM, gravação de som, disquete, Kit, folder, cartão, quadro, áudio livro. 

 

5.1.6.3.2 Acervo do Portal de Revistas Eletrônicas 

O Portal de Revistas Eletrônicas da UCB é um serviço de divulgação e acesso aos 

periódicos científicos eletrônicos, de diferentes áreas de conhecimento, publicados pelos 

Cursos e Programas da Universidade Católica de Brasília-UCB. O Portal utiliza o Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas-SEER / Open Jornal Systems-OJS, traduzido, adaptado e 

distribuído no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

Até junho de 2014 o portal contava com 2.301 artigos inseridos, conforme apresentado 

no quadro abaixo. 
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TÍTULOS VOLUMES/NÚMEROS EDITADOS 
QUANTIDADE 

DE ARTIGOS 

Carta de Economia e Negócios Somente v. 1, n. 1 (2014) 6 

Comunicologia-Revista de 

Comunicação e Epistemologia da 

Universidade Católica de Brasília 

Do v.1, n. 1, 2009 até v.5, n. 2, 

2012. 

95 

Economic Analysis of Law Review Do v.1 n. 1, 2010 até v.4, n. 2, 

2013. 

76 

Educação Física em Revista Do v.1, n.1, 2007 até v.7, n.2, 

2013. 

144 

Esferas Do n.1, 2012 até n. 3, 2013 51 

Oral Sciences Do n 1, 2005 n. 2, 2012. 38 

Revista Aprendizagem em EAD Do v.1, n.1, 2011, até v.2, n.1, 

2013. 

30 

Revista Brasileira de Ciência e 

Movimento 

Do v.1, n.1, 1987 até v.22, n. 2, 

2014. 

990 

Revista Brasileira de Economia de 

Empresas 

Do v.3, n.1, 2003 até v.13, n.1, 

2013. 

102 

Revista de Letras Do v.1, n.1, 2008 até v.5, n.2, 

2012. 

161 

Revista de Direito Internacional 

Econômico e Tributário 

Do v.1, n.1, 2006 até v.8, n.2, 

2013. 

108 

Revista de Medicina e Saúde de 

Brasília 

Do v.1, n.1, 2012 até v.3, n.1, 

2014. 

65 

Revista Diálogos Do v.1, n.1, 2002 até v.18, n.2, 

2012. 

272 

Revista Direito em Ação Do v. 8, n. 1 (2012) até v. 10, n. 1 

(2013) 

27 
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Revista do Mestrado em Direito da 

Universidade Católica de Brasília 

Do v.1, n.1, 2007 até v.7, n.2, 

2013. 

124 

World Citizen Magazine v.1, n.1, 2013. 12 

TOTAL 2.301 

Quadro 3-Artigos Indexados no Portal de Revistas Eletrônicas. 
Fonte: Portal de Revistas Eletrônicas, jul. 2014. 

 

5.1.6.3.3 Acervo do Repositório Institucional 

O Repositório Institucional da UCB foi concebido para atender à necessidade de 

preservação, disseminação e aumento da visibilidade dos trabalhos acadêmicos; o 

repositório organiza-se pelas comunidades, são elas: Graduação, Pós-Graduação e Extensão, 

e cada comunidade está organizada por coleções, conforme descrito no quadro abaixo. 

 

COMUNIDADE COLEÇÃO  

QUANTIDADE DE 

DOCUMENTOS 

INDEXADOS 

Escola de Direito Direito (Graduação)  1714 

Escola de Educação 
Letras (Graduação) 40 

Matemática (Graduação) 86 

Escola de Negócios 

Jornalismo (Graduação) 6 

Publicidade e Propaganda (Graduação) 8 

Relações Internacionais (Graduação) 38 

Serviço Social (Graduação) 61 

Escola de Saúde 
Biomedicina (Graduação) 34 

Educação Física (Graduação) 181 



 

 

87 

 

Enfermagem (Graduação)  94 

Extensão CEBS-Comunidades Eclesiais de Base 484 

 
SE-Seminário em Extensão 37 

Graduação Trabalhos de Conclusão de Curso 292 

Pós-Graduação 
Revistas e artigos científicos 646 

Trabalhos de Conclusão de Curso 351 

SIBI-Biblioteca SIBI-Exposições 12 

TOTAL 4.084 

Quadro 4-Repositório Institucional. 
Fonte: Repositório Institucional, jul. 2014. 

 

5.1.6.3.4 Portal de Periódicos Capes 

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo 

de mais de 30 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, dez bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 

técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.  

No ano de 2013 houve um total de 317.434 acessos ao Portal de Periódicos Capes, 

deste total de acessos, 65.938 foram aos textos completos dos artigos e 251.496 de bases 

referenciais. 

 

ANOS 
BASE 

REFERÊNCIA 

BASE TEXTO 

COMPLETO 
TOTAL 

2010 64.126 50.860 114.986 

2011 56.009 65.220 121.229 

2012 46.314 80.049 126.363 
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2013 251.496  65.938 317.434 

Quadro 5-Acesso ao Portal Capes. 
Fonte: Capes, abr. 2014. 

 

5.1.6.3.5 Base de dados e livros eletrônicos  

 Além do Portal de Periódicos, o SIBI adquiriu bases de dados e livros eletrônicos para 

compor o acervo. 

 VLEX é uma base de dados jurídica que integra livros, periódicos e revistas do 
mundo todo. Além de legislação e jurisprudência atualizadas de mais de 100 
países. Os conteúdos vêm de cerca de 900 editoras principalmente da Europa, 
Estados Unidos e América Latina. São aproximadamente 3 mil títulos de 
doutrina, sempre com textos na íntegra, incluindo mais de 1.500 livros, e cerca 
de 1.500 periódicos e revistas jurídicas.  

 

 Livros Eletrônicos da ELSEVIER, disponíveis por meio da ScienceDirect, publicados 
em português com texto completo, nas áreas de Administração e Negócios; 
Ciências da Computação; Ciências Sociais; Direito; Economia e Finanças; 
Engenharia. 

 

 RT Online, plataforma eletrônica que oferece acesso a informação de natureza 
doutrinária e jurisprudencial, integrando todos os títulos de periódicos editados 
pela Editora Revista dos Tribunais, o que totaliza mais de mil títulos em diversas 
áreas do conhecimento jurídico desde 1976. 

 

 MINHA BIBLIOTECA é uma base de livros eletrônicos, em português, que reúne 
milhares de títulos acadêmicos das diversas áreas do conhecimento. 
 

 ABNT Coleção é uma plataforma eletrônica que oferece acesso a várias normas 
das seguintes entidades internacionais: ISO (International Organization for 
Standardization), IEC (International Eletrotechnical Comission); e das entidades 
de normalização regional COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnicas) 
e a AMN (Associação Mercosul de Normalização). 

  
5.1.6.3.6 Serviços 
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O Sistema de Bibliotecas oferta aos seus usuários diversos serviços, entre eles os 

mais utilizados pelos alunos são: 

 Empréstimo domiciliar de livros, periódicos, folhetos e outros materiais. 

 Comutação bibliográfica. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Treinamento em bases de dados e Portal de Periódicos Capes. 

 Acesso ao catálogo on-line da biblioteca (para consulta, renovação e reserva). 

 Acesso ao Portal de Periódicos Capes. 

 Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT). 

 Elaboração de fichas catalográficas. 
 
 

5.1.6.4. Políticas institucionais de atualização do acervo 

 

O documento Orientações para o Preenchimento de Plano de Ensino, proposta 1º/ 

2007, elaborado pela Unidade de Assessoria Didático Educacional da Pró-Reitoria de 

Graduação recomenda que os Planos de Ensino indiquem o máximo de cinco obras para a 

bibliografia básica, das quais duas serão essenciais, para o desenvolvimento da disciplina. 

Para a bibliografia complementar a recomendação é de, no máximo, dez obras. A 

bibliografia básica deverá ser indicada, considerando, sempre que possível, os títulos 

disponíveis na Biblioteca. 

Orientações sobre aspectos gerais e específicos relativos ao acervo estão indicadas 

na Política de Formação e Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas da UCB, sobre 

aspectos gerais e específicos, a serem considerados para a atualização do acervo do Curso. 

O documento da Política encontra-se em arquivo eletrônico, em anexo. 

A responsabilidade pela atualização das bibliografias de formação básica, específica 

e complementar é compartilhada entre a Direção do Curso e a Biblioteca. De acordo com o 

planejamento orçamentário institucional, compete à Direção do Curso fazer a previsão 

orçamentária para a aquisição dos livros e novos títulos de periódicos e bases de dados. À 

Biblioteca compete à execução do orçamento de acordo com as sugestões de compra 

recebidas, a renovação das assinaturas dos periódicos, jornais e revistas já existentes na 

coleção e a renovação dos títulos novos solicitados pelo Curso no ano anterior. A aquisição 

do material é feita pela Biblioteca a partir dos pedidos de compras, enviados diretamente 

pelo Curso para o sistema informatizado de gerenciamento da Biblioteca. 

 

5.1.6.5. Sistema de acesso dos estudantes a distância aos recursos bibliográficos 

 

a) Diversidade dos meios 
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– Consulta ao catálogo do acervo da UCB, via Internet; 

– Acesso remoto ao conteúdo do Portal de Periódicos Capes; 

– Acesso remoto às bases de dados licenciadas pela UCB; 

– Empréstimo domiciliar do acervo das Bibliotecas da UCB para estudantes 

EAD sediados em Brasília; 

– Reserva e renovação de materiais emprestados, via internet; 

– Empréstimo de materiais das bibliotecas das instituições conveniadas: 

 

b) Instituições da CVA-RICESU 

 

– Centro Universitário Claretiano-CEUCLAR (Batatais-SP) 

– Centro Universitário La Salle-UNILASALLE (Canoas-RS) 

– Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas 

(Campinas-SP) 

– Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC MG (Belo 

 Horizonte-MG). 

– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP (São Paulo-SP) 

– Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUC-PR (Curitiba-PR). 

– Universidade Católica de Goiás-UCG (Goiânia-GO). 

– Universidade Católica de Pelotas-UCPEL (Pelotas-RS). 

– Universidade Católica de Santos-UNISANTOS (Santos-SP). 

– Universidade Católica do Salvador-UCSAL (Salvador-BA). 

– Universidade Católica Dom Bosco-UCDB (Campo Grande-MS). 

– Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS (São Leopoldo-RS). 

 

c) Instituições dos Polos da Católica Virtual 

 

– Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Campos dos 

 Goytacazes-RJ). 

– Centro Universitário do Leste de Minas Gerais-UNILESTE (Coronel 

 Fabriciano-MG). 

– Centro Universitário Salesiano de São Paulo (São Paulo-SP). 

– Instituto FATEA-Faculdades Integradas Tereza D'ávila (Lorena-SP). 

– Faculdade Católica do Tocantins (Palmas-TO). 

– Faculdade Dom Bosco (Porto Alegre-RS). 

– Faculdade Salesiana do Nordeste-FASNE (Recife-PE). 

– Faculdades Integradas Coração de Jesus-FAINC (Santo André-SP). 
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5.1.6.6. Serviços 

 

O acervo é de livre acesso, isto é, o usuário tem acesso direto às estantes e a todo 

tipo de material. Exceção se faz ao acesso à Coleção de Reserva, formada por livros da 

bibliografia básica, selecionados pelos docentes apenas para consulta local. Neste 

ambiente, somente o funcionário tem acesso às estantes. O usuário tem acesso às obras, 

mediante a apresentação da carteira estudantil, que fica retida até a devolução do material. 

O acesso ao acervo é feito mediante consulta prévia ao catálogo público, totalmente 

informatizado e disponível para consulta pela Internet, dele constando todos os itens 

registrados no SIBI. Gerado pelo Sistema Pergamum, o catálogo público pode ser 

consultado localmente nos 16 terminais instalados na Biblioteca Central e dois terminais na 

Biblioteca da Pós Graduação, três terminais no Posto de Atendimento no Colégio Dom 

Bosco e quatro terminais no Posto de Atendimento no Hospital das Forças Armadas. 

Empréstimo domiciliar de livros, folhetos, fitas de vídeo e outros materiais que não 

possuam restrição a este tipo de empréstimo. Obras de referência, periódicos e acervo da 

Coleção de Reserva estão disponíveis apenas para consulta local. 

Prazos de empréstimo por categoria de usuários 
 

 

 
Categoria Usuários 

Quantidade/Prazo 

Livros Periódicos Folhetos/Multimeios 

Estudantes da Graduação  
08 vol. /10 dias 

03 vol./03 dias 

 
 
 
03 vol. /03 dias 

Funcionários 

Pós-Graduação 10 vol. /30 dias 

Educadores 03 vol. /05 dias 

Estudantes do CECB e 
Conveniados 

03 obras/05 dias   

 
 

Acesso a serviço de cópias de documentos: a Biblioteca Central oferece serviço de 

fotocópias, prestado por empresa contratada e em obediência a Lei de Direitos Autorais. 

Este serviço segue o mesmo horário de funcionamento da Biblioteca. 

Pesquisa bibliográfica feita com base nas solicitações dos usuários é realizada por 

profissionais com experiência em acesso a bases de dados em CD-ROM e em linha, ou 

diretamente pelos próprios usuários, em estação multimídia para autosserviço, na 

Biblioteca Central. O serviço está disponível gratuitamente para a comunidade universitária 
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interna. 

Treinamento em bases de dados: mediante agendamento prévio pelos educadores 

interessados são realizadas sessões especiais de treinamento sobre uso de bases de dados 

para uma turma, ou pequenos grupos de estudantes. Usuários individualmente podem 

solicitar uma sessão de treinamento específica, por ocasião da realização de uma busca 

bibliográfica. 

Assistência para uso da biblioteca: na Sala de Informações a assistência é prestada 

no local por bibliotecários e auxiliares treinados, que orientam sobre consultas na base de 

dados do acervo, localização dos respectivos materiais nas estantes e demais serviços 

prestados. 

Sala de Reserva: a Biblioteca Central, a pedido dos educadores, mantém exemplares 

de títulos da bibliografia básica, sob maior demanda. Este material pode ser consultado na 

própria Sala de Reserva. 

Visitas e palestras orientadas: a cada semestre durante a Semana de Recepção ao 

Calouro, os novos estudantes da graduação assistem a uma apresentação sobre a 

organização, funcionamento, produtos e serviços prestados pelas bibliotecas do SIBI/UCB. 

No decorrer do semestre, bibliotecários do SIBI, em apoio à disciplina Metodologia 

Científica, ministram aulas sobre normalização de trabalhos científicos e as principais fontes 

de informação em diversas áreas temáticas. Além desta programação regular, outros 

eventos específicos de treinamentos ocorrem durante o ano, mediante agendamento dos 

educadores ou programação da própria biblioteca. 

Página Web: o Sistema de Bibliotecas coloca à disposição de seus usuários para 

acesso pela Internet, um conjunto de informações gerenciais e de serviços voltados aos 

diferentes cursos oferecidos pela UCB. A página pode ser acessada no endereço 

http://www.ucb.br/biblioteca 

Empréstimo entre bibliotecas: em casos especiais, a Biblioteca Central articula-se 

com outras bibliotecas e centros de documentação, utilizando-se do mecanismo de 

empréstimo institucional. Desta forma, a comunidade UCB, pode ter acesso aos acervos de 

outras bibliotecas de Brasília. 

Comutação Bibliográfica – o SIBI integra as redes do Serviço de Cooperativo de 

Acesso ao Documento (SCAD) da Biblioteca Virtual em Saúde e Programa Comut para a 

prestação de serviço de comutação, fornecendo cópias em formato impresso ou eletrônico 

de artigos, teses e trabalhos apresentados em congressos. As cópias eletrônicas são 

recebidas e retransmitidas para o usuário por e-mail, ou de forma impressa. 

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos – a Biblioteca Central e a Biblioteca 

da Pós-Graduação realizam atividades de normalização técnica de trabalhos acadêmicos, 

para atendimento a demanda individual ou em grupo, conforme especificado: 

– Normalização de publicações técnico-científicas, produzidas pelo corpo 

http://www.ucb.br/biblioteca
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docente e discente e Editora Universa. 

– Orientação rápida sobre Normas de Documentação da ABNT, para estudantes 

e educadores; 

– Elaboração de fichas catalográficas das publicações editadas pela Editora 

Universa; 

– Elaboração de fichas catalográficas das dissertações de estudantes da 

Pós-graduação. 

– Cursos especiais sobre normalização de trabalhos científicos, a pedido dos 

educadores; 

 

5.1.6.7. Informatização 

 

As bibliotecas da UCB encontram-se totalmente automatizadas. O Sistema 

Pergamum-Sistema Integrado de Bibliotecas possibilita a execução integrada de todas as 

etapas do ciclo operacional da biblioteca, incluindo: cadastramento dos usuários, sugestão 

de compra, controle de aquisições e patrimônio, processamento técnico dos materiais, 

empréstimo, renovação e reserva de materiais, cobrança automática de multas e pesquisa 

ao banco de dados do acervo. O Sistema Pergamum é um produto desenvolvido pela 

Pontifícia Universidade do Paraná, em colaboração com a Pontifícia Universidade do Rio de 

Janeiro e suas principais funções são: 

– catalogação utilizando formato MARC, possibilitando a entrada de dados 

online e o intercâmbio (importação e exportação de registros bibliográficos) de informações 

entre os acervos das bibliotecas em nível nacional e internacional; 

– controle da circulação do material, acompanhando o processo desde sua 

encomenda e preparo, até a reserva, empréstimo e devolução; 

– consulta ao catálogo-pelas estações de rede interna, oferece busca por 

assunto, título, autor ou de palavra-chave, utilizando-se conectores lógicos E, OU; 

– processo de compra de materiais; incluindo recebimento da sugestão de 

compra, cotação em diferentes fornecedores, elaboração do mapa de compra; 

– preparo técnico com a emissão de relatórios de apoio e emissão de etiquetas 

e código de barras; 

– controle de segurança e restrição de acesso; 

– inventário do acervo utilizando coletores de dados. 

O serviço de circulação de materiais encontra-se totalmente informatizado para 

qualquer tipo de obra. O serviço inclui o empréstimo, reserva, renovação, controle de obras 

em atraso, cobrança de devolução, cobranças personalizadas com prazos diferenciados por 

tipos de materiais e usuários, devoluções, multas, negociações e suspensões. A renovação e 
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a reserva de materiais são feitas diretamente pela Internet, evitando a formação de filas e 

deslocamento do usuário até as bibliotecas. Além desses serviços o Sistema Pergamum 

possibilita ainda: 

– controle de usuários e de materiais para fins de definição automática de 

prazos e condições de empréstimo e uso; 

– emissão de relatórios referentes ao processo de empréstimo; 

– bloqueio automático para usuários que atingiram um dos limites 

estabelecidos; 

– bloqueio intencional; 

– emissão de estatísticas por usuário, tipo de obra, classe de assunto, hora, 

data, biblioteca etc. 

Para atendimento ao usuário e atividades internas o SIBI possui instalados 87 

microcomputadores, três ilhas para impressão compartilhada, dois canhões de projeção, 

um retro projetor, dois aparelhos de TV, dois aparelhos de vídeo, um aparelho de DVD. 

Conforme a política institucional o acesso à Internet pelos estudantes é feito em 

qualquer uma das salas públicas. A Biblioteca Central dispõe de uma cabine de estudo, de 

onde o usuário pode conectar-se à rede utilizando seu próprio notebook. A Biblioteca da 

Pós Graduação dispõe de 05 pontos para conexão à Internet, para a utilização com 

equipamento do usuário. Além dos pontos da rede fixa, as duas bibliotecas são dotadas de 

tecnologia access point wireless com 06 placas de conexão (3 placas em cada biblioteca), o 

que possibilita a conexão de notebooks dos usuários à internet, de qualquer sala de estudo. 

 

5.1.6.8. Instalações 

 

a) Instalações para o acervo 

 

A Biblioteca Central, situada próxima à entrada principal do Campus I, ocupa uma 

área de 4.197 m2, distribuídos em andar térreo e pavimento superior. 

O acervo está armazenado nos dois pisos da Biblioteca. No andar térreo encontram-

se armazenadas a Coleção de Referência, Coleção de Multimeios e Coleção de Reserva. No 

primeiro andar encontram-se armazenados o Acervo Geral, a Coleção de Periódicos e a 

Coleção Especial Pe. Astério Campos. A área destinada à estanteria para armazenamento 

do acervo é de aproximadamente 466m2. 

A Biblioteca Setorial da Pós-graduação possui 258 m2. O acervo encontra-se 

armazenado em estantes deslizantes e convencionais, ocupando uma área de 120 m2. 

O Sistema de Bibliotecas mantém dois Postos de Atendimento: um no Colégio Dom 

Bosco para os estudantes do Curso de Direito e Educação Física e outro no Hospital das 

Forças Armadas para os estudantes do Curso de Medicina. 
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b) Instalações para estudos individuais 

 

A Biblioteca Central oferece um total de 580 lugares para usuários, dos quais 

139 módulos para estudo individual e uma cabine com conexão à Internet para uso de 

notebook. A área total destinada ao estudo individual é de aproximadamente 126 m2 (Ala 

Laranja e Sala de Periódicos). 

A Biblioteca Setorial da Pós-graduação possui um total de 38 lugares, dos quais 06 

módulos para estudo individual, em área de aproximadamente 6 m2. 

 

c) Instalações para estudos em grupos 

 

A Biblioteca Central dispõe de 16 cabines para estudo em grupo, com capacidade 

para seis usuários por cabine (96 usuários ao todo) e uma (01) sala para estudo em grupo 

com 15 mesas de até 12 lugares, com capacidade total de até 75 usuários simultâneos. 

Dispõe ainda de uma sala de 55 m2 com capacidade para 50 lugares, destinada à projeção 

de vídeos e realização de treinamentos de grupos. A área total para estudos em grupo na 

Biblioteca Central é de aproximadamente 1.212 m2. A Biblioteca Setorial da Pós-graduação 

possui quatro cabines de estudo em grupo, com o total de 36m2 e salão de leitura de 100 

m2, que abrigam um total de 32 de usuários. 

 

d) Outros aspectos relevantes relativos ao Espaço Físico 

 

Iluminação: uma ampla área de janelas e cinco claraboias garantem uma boa iluminação 

natural aos ambientes de leitura e armazenamento do acervo. A iluminação artificial da 

Biblioteca Central é feita por dois tipos de lâmpadas: lâmpadas a vapor de mercúrio, a alta 

pressão 250W no total de 15 unidades e lâmpadas, do tipo tubular de 32W, cor branca no 

total de 597 unidades. Este tipo de iluminação fria protege o material bibliográfico contra o 

ressecamento, provocado por calor, emitido pelas lâmpadas convencionais. 

 

Extintores de incêndio: estão instalados 11 extintores de AP de 10 litros, seis extintores de 

C02 de 06kg e 03 extintores de PQS de 06kg. Além desses preventivos a Biblioteca Central 

possui ainda 08 caixas de incêndio, estrategicamente posicionadas no pavimento térreo e 

superior. Anualmente é feita a recarga e a realização de testes hidrostáticos em todos os 

extintores. 

 

Sistema antifurto: todo o acervo é protegido por sistema de segurança magnético da marca 

3M, cujo sinal sonoro alerta para a retirada de obras sem a devida autorização de 
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empréstimo. Em cada turno, uma dupla de vigilantes terceirizados faz a vigilância interna 

do acervo e dos ambientes. 

 

Sinalização: a Biblioteca Central possui sinalização em cores, conforme as quatro alas do 

prédio: Ala Verde, Ala Vermelha, Ala Laranja e Ala Azul. Os diferentes setores (acervo, salas 

de leitura, cabines, salas de trabalho, serviços, etc.) da Biblioteca Central são identificados, 

por placas verticais afixadas nos portais, seguindo a determinação das cores de cada Ala. 

No primeiro andar, a orientação geral é feita por meio de placas pendentes do teto, que 

indicam a localização dos setores e a divisão do acervo. As estantes são sinalizadas com 

indicadores de assunto, conforme a Classificação Decimal Universal (CDU). 

 

Instalações a portadores de necessidades especiais – a Biblioteca Central oferece as 

seguintes instalações para pessoas portadoras de deficiências: três vagas demarcadas em 

estacionamento, rampa externa de acesso ao prédio, rampa interna de acesso ao primeiro 

andar, lavatórios, bebedouros para cadeirantes, 01 mesa de estudo individual para 

cadeirante, 01 terminal para acesso ao catálogo para cadeirante e uma estação de trabalho 

com programas especiais para deficientes visuais. 

 

5.1.6.9. Preservação e conservação do acervo 

 

A preservação é outro aspecto a ser considerado quando da avaliação do acervo. 

Neste aspecto a concepção arquitetônica da Biblioteca Central contribui para manter a 

umidade e temperatura constante e agradável no interior do prédio. O espelho d’água 

ajuda na manutenção de um nível satisfatório de umidade do ar, nas épocas mais secas do 

ano, contribuindo, portanto, para a preservação do papel e das outras mídias. A limpeza 

das estantes e dos materiais é realizada de forma rotineira por equipe de manutenção 

exclusiva da Biblioteca Central Esta equipe recebe treinamento para limpeza do material 

bibliográfico, cujo trabalho é sistematicamente acompanhado pela Coordenação de 

Serviços aos Usuários. Outra ação preventiva é praticada quando do recebimento de 

doações de várias procedências, quando as obras passam por uma inspeção rigorosa para 

identificação de mofo, fungos, traças e outros agentes nocivos à saúde e a integridade física 

das demais obras armazenadas. Sempre que a biblioteca recebe doações com indícios de 

deterioração é solicitado um laudo técnico ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, 

que avalia as obras doadas sob os aspectos de dano à saúde ou aos outros materiais, emite 

recomendação se as obras podem ou ser não incorporadas ao acervo, e quais as 

providências a serem tomadas em caso de material contaminado. 

A conservação dos materiais impressos por meio de pequenos reparos é feita na 

própria Biblioteca Central por três funcionários portadores de necessidades especiais. Os 
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grandes reparos e serviços de encadernação, inclusive de periódicos, são realizados 

externamente. 

 

5.1.7. Sede Administrativa e didático-pedagógica do Curso 

5.1.7.1. Instalações do Curso 

 

O Curso de Direito está localizado na sala A11 do Bloco Central. No período de 

desenvolvimento das atividades, predominam os horários matutino e noturno, de segunda 

a sexta-feira, inclusive no horário vespertino também se desenvolvem atividades, e no 

sábado pela manhã e excepcionalmente à tarde. Decorre daí que a Direção do Curso e as 

Secretarias funcionam nestes turnos no bloco K, porém no vespertino a direção reserva 

para eventuais atividades administrativo-pedagógicas, quando convocadas. 

Os educadores dispõem de salas para estudos e preparação de suas aulas em cada 

bloco (Salas de Apoio ao Educador-SAP), sendo que em cada uma delas existem terminais 

de computadores e impressora para uso nas atividades acadêmicas ou afins. 

Conta ainda o bloco K, bem como o M, com um auditório, aquele com capacidade 

aproximada para 250 pessoas e este para 180, aproximadamente, os quais são utilizados 

tanto pelo Curso de Direito, em conferências, palestras e demais eventos, como por outros 

cursos nele instalados ou não, além de outros auditórios localizados em outros blocos do 

campus I. Nos grandes eventos quando se reúnem cursos de um turno todo é utilizado o 

auditório Central com capacidade para aproximadamente 650 pessoas sentadas.  

 

5.2. Recursos específicos 

 

 A Direção do Curso conta com o apoio de uma estrutura interna, que lhe permite 

desenvolver as atividades acadêmico-administrativas, e que a seguir será tratada: 

 

5.2.1. Apoio às atividades acadêmicas 

 

a) Núcleo Docente Estruturante 

O NDE já nasce no Curso com o encargo de trabalhar a reformulação já em 

andamento do Projeto Pedagógico do Curso, nesse 2º semestre de 2009, e que agora com 

mais propriedade pode ser finalizada para que possa ser submetida ao Conselho de Ensino; 

Pesquisa e Extensão da UCB.  

 

b) Colegiado do Curso 

A Direção do Curso vem contando ainda com o Colegiado do Curso formado por 

vinte membros dentre os quais são membros natos o Diretor do Curso de Graduação e o 
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Diretor do Programa de Mestrado em Direito. O Colegiado prestou um serviço inestimável a 

este Projeto Pedagógico e principalmente na reformulação da matriz curricular do Curso 

em 2007, desde sua manifestação inicial pela oportunidade de sua reformulação, suas 

sugestões sobre algumas das modificações e sua final ratificação à estrutura final que hoje 

apresenta. 

Tem sido muito importante a legitimação que empresta as mudanças profundas de 

compatibilização entre currículo do Curso com seu Projeto Pedagógico e outras postulações 

didático-pedagógicas. Com a instalação do NDE, a implementação do Projeto Pedagógico 

do curso e de seu currículo passam a ser acompanhados e reelaborados pelo Núcleo.  

 

c) Colegiado de Mediação de Conflito 

 

Instalado este novo colegiado que tem a função precípua de mediar os conflitos no 

âmbito do Curso entre seus atores, aliviando a pressão e desgastes da Assessoria e Direção 

do Curso, com processos cujos despachos poderiam ter outro rumo se trabalhado num 

sistema de mediação. 

Os processos a serem submetidos a este Colegiado estão específicos em sua 

Instrução Normativa e as situações extraordinárias, ou que, a juízo da Direção, será tratado 

por esta, que avoca para si a análise e decisão. 

A composição do Colegiado é de três membros permanentes indicados pela Direção 

do Curso, sendo um representante dos professores, um representante dos alunos e um 

representante dos colaboradores administrativos, e nessas funções permanecem até que 

seja substituído por outro representante, seja por seu interesse ou por decisão da Direção 

do Curso. 

As questões submetidas ao Colegiado de Mediação de Conflito devem ser reduzidas 

a um processo que se iniciando no Curso ou não, resultando em composição do conflito é 

arquivado no Curso após a homologação do seu Diretor, ou em não havendo a conciliação 

do conflito o processo é encaminhado ao Diretor do Curso para que decida, seu destino e 

as providências a serem tomadas, ou até encaminhar á Comissão Disciplinar da UCB, 

quando assim for necessário.  

 

d) Centro Acadêmico do Curso de Direito (CADir) 

 

A representatividade do corpo discente do Curso frente a Direção e a UCB é 

exercida através do Centro Acadêmico do Curso de Direito (CADir). O CADir tem mandato 

anual, que se inicia sempre no segundo semestre de cada ano, validado por processo 

eleitoral presidido pela Comissão Eleitoral. 

A Diretoria do CADIR tem emprestado seu apoio a muitos eventos que o Curso 
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promove ou mesmo os que tenham o próprio patrocínio da representação estudantil do 

Direito. A Direção do Curso de Direito sempre busca a manutenção de diálogo salutar com 

o CADir em prol do Curso, através de um canal constantemente aberto entre a Presidência 

de um e a Direção do outro. 

 

5.2.1.1. Apoio administrativo no âmbito do Curso 

 

Para que as atividades acadêmicas sejam desenvolvidas, o Curso de Direito conta 

com um Diretor de Curso, dois Assessores, diversas Coordenações de Áreas e uma 

Secretaria com quatro Secretários e três Núcleos de Prática Jurídica cada um com uma 

Coordenação e Secretaria donde estão lotados sete Secretários. Externamente ao Curso, há 

toda uma estrutura na Administração da Universidade que empresta seu apoio material e 

de recursos humanos. 

 

5.2.2. Núcleos de Práticas Jurídicas 

 

O Curso de Direito UCB dispõe atualmente de cinco NPJs com dimensões, 

capacidade e servindo a comunidades diferentes conforme a especificação seguinte: 

 

a) Núcleo de Prática Jurídica de Taguatinga instalado dentro do campus I, numa área 

de fácil acesso. Situado no prédio E, o NPJ Campus I dispõe de 01 secretaria, com dois 

Auxiliares de Núcleo, e um Cartório Simulado, para Prática Jurídica, recepção para triagem 

dos Assistidos, sala do Coordenador, salas individualizadas para os oito Advogados-

Orientadores auxiliarem os Estagiários na revisão de suas peças processuais, boxes 

individualizados para atendimento aos Assistidos, separadas por dupla de Estagiários e um 

laboratório de informática próprio, com 10 máquinas para que os estudantes possam 

trabalhar em suas peças processuais. O NPJ Campus I é o maior e mais amplo, com 

capacidade aproximada de 320 vagas para Estagiários. 

 

b) Núcleo de Prática Jurídica de Samambaia, instalado dentro do Fórum da mesma 

localidade. Oferece ao estudante experiência única no que toca a rotina diária do Fórum. 

Situado em local próprio no Fórum de Samambaia, com disponibilidade para 120 vagas, 

possui um Coordenador, 03 Advogados-Orientadores e 02 Auxiliares de NPJ. A estrutura 

informática e de rede é disponibilizada pela UCB. 

c) Núcleo de Prática Jurídica do Plano Piloto, instalado no Juizado Especial Federal 

(JEF), situado na W Norte 510. Através de convênio firmado entre a UCB e a Justiça Federal, 

o Curso de Direito da Católica, em conjunto com somente outras 04 IES, possui espaço 

reservado, cujo mobiliário e equipamento de informática e de rede são disponibilizados 
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pelo JEF. O NPJ do JEF oferece ao estudante experiência no que tange aos trâmites judiciais 

e administrativos da Justiça Federal no âmbito dos Juizados Especiais. Compõe seu quadro 

um coordenador, dois advogados-orientadores e dois auxiliares de secretaria, com 

capacidade para 60 estagiários.  

d) Núcleo de Prática Jurídica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-

TJDFT, sediado no Fórum Milton Sebastião Barbosa, sala n. 247, Plano Piloto, com atuação 

nas áreas cível, família e criminal. O quadro é composto por dois Advogados Orientadores e 

dispõe de 40 (quarenta) vagas para estagiários. 

e) Núcleo de Prática Jurídica do Riacho Fundo, localizado no Fórum Des. Cândido 

Colombo Cerqueira, QS 2, lote A, 1º. Andar, Riacho Fundo I, com atuação nas áreas cível, 

família e criminal. O quadro é composto por um Advogado Orientador e dispõe de 40 

(quarenta) vagas para estagiários. 

 

5.2.3. Curso de Mestrado em Direito 

 

No ano de 2000 foi implantado o Programa de Pós-graduação stricto sensu com o 

Mestrado em Direito dos Negócios Internacionais e que posteriormente sofreu, por 

orientação da CAPES/MEC, modificação na ênfase da área de concentração, passando para 

Direito Internacional Econômico. Hoje oferece três linhas de pesquisa a saber: Tendências 

da Tributação Nacional e Internacional; o Direito Internacional como Instrumento de 

Integração Tributária, Econômica e Política; e Análise Econômica do Direito.  

Desde seu início o Curso vem preparando mestres em Direito, suprindo uma lacuna 

que havia no Distrito Federal. 

O Programa de Mestrado em Direito da UCB foi recomendado pelo Conselho 

Técnico e Científico da CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, do Ministério da Educação, em reunião realizada nos dias 17 e 18 de março de 

2004, avaliado com o conceito 3, de acordo com as normas vigentes, havendo o parecer 

final do Comitê da Área do Direito considerado o projeto do Programa de "boa qualidade 

acadêmica e científica". 

Boa parte do corpo docente do Mestrado em Direito da UCB, também leciona no 

Curso de Graduação da Universidade, propiciando um salutar intercâmbio e inteiração. Por 

sua vez educadores da graduação buscam titulação em seu mestrado e outros já estão por 

ele titulados. 

As Revistas de Direito Internacional Econômico e Tributário (RDIET) e a Revista 

Virtual do Curso de Mestrado em Direito, ambas do Curso de Mestrado em Direito da UCB, 

de edição semestral, têm se firmado como publicações científico-jurídicas e ganho foros 

internacionais. A composição de seu Conselho Editorial por si só já firma sua dimensão, dele 

participam juristas e estudiosos de grandes universidades de diferentes Países. Vários 
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educadores do Curso de Graduação participam de seu Conselho Editorial e também 

contribuem com artigos, principalmente, sobre o Direito Internacional Econômico e 

Tributário. 

 

5.2.4. Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito 

 

Os cursos de Pós Graduação lato sensu em Direito Processual Civil e Direito 

Tributário eram oferecidos até o final de 2006, tendo formado, com excelência, vários 

profissionais do Direito no Distrito Federal. 

A partir de 2007 tais cursos foram extintos, obedecendo as demandas locais, e foi 

criado o curso de pós-graduação em Direito Ambiental, nos mesmos moldes operacionais 

de seus predecessores. 

Com o desenvolvimento da qualidade do ensino à distância perpetrado pela Católica 

Virtual, esta, em parceria com o Curso de Direito, criou o curso de pós-graduação lato sensu 

em Direito do Estado, a partir do 2º semestre de 2006. Em 2007, seguindo o êxito do curso 

pioneiro, foi também criado o curso de especialização em Direito Constitucional. 

 

5.2.5. Pós-Graduação “Embarcada”. 

 

Apesar de não terem sido diretamente tratados nas matrizes curriculares anteriores, 

o curso de Direito da UCB, a partir deste Projeto Pedagógico, passará a possibilitar a 

aquisição de créditos específicos, adquiridos no curso de graduação e que poderão vir a ser 

utilizados e aproveitados para cursos de pós-graduação lato sensu existentes ou que 

venham a ser implementados pela UCB. 

Desta feita, acredita-se que o estudante poderá, já desde a sua graduação, cujo foco 

é generalista, se enveredar por temas específicos da ciência jurídica, possibilitando ganho 

acadêmico desde logo. 

Em 2009 foram preparados e ofertados os cursos de pós-graduação lato sensu em 

Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Processual Civil, que se encontram 

em período de oferta. 

 

6. Matriz curricular 

6.1. Mudanças curriculares  

6.1.1. Justificativa 

 

As novas perspectivas trazidas pela globalização e seu impacto em nosso País 
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trouxeram grandes mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais. Consequentemente, 

tais novidades também impactaram no mercado de trabalho no qual o egresso do Curso de 

Direito da UCB será inserido, razão porque motivaram a revisão das Matrizes Curriculares 

1625, 1626 e 1627, em vigor desde março de 2004. 

Conforme exposto neste Projeto Pedagógico, o egresso do Curso de Direito da UCB 

será um generalista, com formação humanística e ética e excelência técnica. Para tal foi 

organizada a Matriz Curricular constante deste capítulo e que não mais seguirá habilitações 

específicas. Como pode ser observado, a Matriz Curricular segue os eixos de formação 

regulamentados. 

No eixo de formação fundamental (geral e jurídica) é estabelecida relação do Direito 

com outras áreas do conhecimento, quais sejam: Filosofia. Sociologia, Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, História e Psicologia. 

No eixo de formação profissional, além dos conteúdos essenciais de Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual, a Matriz 

Curricular oferece ao estudante conhecimento específico em Direito do Consumidor, 

Direito Ambiental, Direito da Infância, do Adolescente e do Idoso, dentre outras disciplinas 

relevantes. 

O eixo de formação prática atende a integração entre o conteúdo teórico, tratado 

nos demais eixos, e a prática, obtida nos NPJ, atividades complementares (ou atividades 

acadêmico-científico-culturais) e outros projetos extensionistas realizados pelo Curso de 

Direito. 

 

6.1.1.1. Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

 

Finalmente, sendo reconhecida a indissociabilidade entre o ensino, a extensão e a 

pesquisa, esta última será evidenciada, além das outras formas constantes neste Projeto 

Pedagógico, nas disciplinas de Metodologia Científica, Pesquisa Jurídica e Monografia 

(Trabalho de Conclusão de Curso), momento no qual o estudante também poderá se valer 

para aprofundamento e adequação dos conteúdos curriculares da Língua Brasileira de 

Sinais-LIBRAS 

O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 

de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), bem como o art. 18 

da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a formação de profissionais 

intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar 

qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com 

dificuldade de comunicação. 
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No que tange à Educação Superior, esse Decreto institui a obrigatoriedade da oferta 

do ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os cursos de graduação, como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores (Licenciaturas) e nos 

cursos de Fonoaudiologia e como disciplina curricular optativa para os demais cursos. 

 A Universidade atende integralmente a esse requisito legal, apresentando, em suas 

matrizes curriculares, a disciplina de LIBRAS. 

O currículo do Curso de Direito oferece Libras como disciplina optativa, atendendo à 

Lei nº 5.626/2005. 

6.1.1.2. Educação das Relações Étnico-Raciais 

Na mesma linha, a Resolução CNE/MEC nº 1, de 17 de junho de 2004, instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

As observações, recomendações e definições presentes nessa Resolução, bem como 

no Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004, devem orientar as propostas curriculares 

e as políticas institucionais no que tange à Educação das Relações Étnico-raciais e ao Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Instituiu-se a obrigatoriedade da inclusão de 

conteúdos relacionados ao tratamento dessas questões, tendo como meta promover a 

educação de cidadãos atuantes e conscientes na sociedade brasileira. Essa é marcadamente 

multicultural e pluriétnica e busca relações étnico-sociais positivas para a construção de uma 

sociedade democrática, justa e igualitária. 

A educação das Relações Étnico-raciais, segundo essa Resolução (art. 2º, §1), tem por 

objetivo “a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 

negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização 

de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira”. Já o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo “o reconhecimento e valorização da 

identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e 

igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

europeias e asiáticas” (Resolução CNE/MEC nº 01/2004, art. 2º §2º). 

Ressalte-se que os princípios que orientaram a Resolução CNE/CP nº 02/2012 (que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental) e a Resolução 

CNE/CP nº 01/2012 (que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos), são norteadores da educação preconizada pela UCB e assumidos em sua 

missão. Dessa forma, as questões relacionadas à formação de uma consciência cidadã, 

marcada pelo respeito à diversidade, pela defesa de direitos civis, políticos, sociais, 
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ambientais, econômicos e culturais, na construção de uma sociedade justa e equânime, 

representam o projeto de formação desta Universidade. Elas estão presentes nas políticas 

institucionais que orientam o ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino, os conteúdos 

estão distribuídos em diferentes componentes curriculares, desde aqueles que compõem o 

Eixo de Formação Geral, ofertados em todos os cursos da Universidade, até as componentes 

do Eixo de Formação Específico, que tratam da sua especificidade na atuação profissional em 

cada curso. 

6.1.1.3. Adequação dos conteúdos curriculares à Política Nacional de Educação Ambiental 

 

O Decreto nº 4.281/2002, que regulamenta a Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de 

Educação) e a Resolução CNE/CP nº 02, de 15 de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental), compõe o marco legal específico que orienta a 

atuação da UCB em relação à Educação Ambiental. 

Segundo as DCN (Resolução CNE/CP nº 02/2012, art. 3º), a Educação Ambiental “visa 

à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores 

sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a 

proteção do meio ambiente natural e construído” e não deve ser tratada como disciplina ou 

componente curricular específico (art. 8º). 

Da mesma forma que a Universidade aborda as questões da Educação das Relações 

Étnico-Raciais, do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação em 

Direitos Humanos, questões e conteúdos relacionados à Educação Ambiental também são 

abordados de forma transdisciplinar. Parte-se de um enfoque geral e abrangente em 

componentes curriculares do Eixo de Formação Geral (nesse caso em especial, na disciplina 

Direitos Humanos e Ambientais), até chegar à atuação profissional, através de componentes 

curriculares do Eixo de Formação Específico de cada curso da UCB. 

Destaque-se que a Educação Ambiental, em especial seu aspecto de sustentabilidade, 

é contemplada na missão da UCB, que orienta sua gestão e sua atuação por meio dos 

programas e projetos de pesquisa e extensão ambientalmente corretos.  

 O conteúdo sobre Política Nacional de Educação Ambiental, tratado na Lei nº 

9.795/1999, e seu regulamento, Decreto nº 4.281/2002, está contemplado nas disciplinas 

Direito Ambiental, 10º semestre, e Direito Constitucional III, 5º semestre. 

 

 

6.1.2. Histórico das alterações propostas à matriz curricular 
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Visando deixar registro histórico das alterações trazidas pela nova matriz curricular, 

seja para os futuros gestores do Curso de Direito, para a Secretaria Acadêmica ou para que 

os estudantes possam, de maneira mais confortável, visualizar as mudanças, o que pode lhes 

servir de ferramenta de consulta durante a migração entre matrizes, foi feito o estudo 

detalhado de tudo o que há de novo na matriz curricular, em comparação com as matrizes 

1625, 1626 e 1627. 

 

6.1.2.1. Exclusões de disciplinas* 

 

 
Disciplina Semestre Créditos Total de Horas 

Excluídas 

Sociologia Geral 1º 04 60 

Sociologia Jurídica 2º 04 60 

Teoria Geral do Direito Privado II 3º 04 60 

Ciência da Religião 3º 04 60 

Monografia I-Direito 9º 04 60 

Prática Jurídica Simulada IV-Processo 

Trabalhista 

10º 04 120 

Direito da Informática 10º 04 60 

Ética no Direito 5º 04 60 

 

*Total de horas excluídas: 660 (em sala) + 60 horas complementares = 720 horas. 

 

 

6.1.2.2. Inclusões de disciplinas* 

 

 
Disciplina  Semestre Créditos Total de Horas 

Incluídas 

Sociologia Geral e Jurídica 1º 04 60 

Responsabilidade Civil 7º 02 30 

Direito da Criança, do Adolescente e do 

Idoso 
7º 02 30 

Direito do Consumidor 8º 04 60 

Direito Ambiental 10º 04 60 
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Psicologia Jurídica 10º 02 30 

Direito Internacional Privado 10º 02 30 

Ética 4º 04 60 

Ética no Direito 5º 02 60 

 *Total de Horas Incluídas: 510 horas. Diferença frente a atual matriz: 210 horas. 

 

 

6.1.2.3. Alterações de nomenclatura 

 

 
Nomenclatura Atual Nomenclatura Proposta 

Direito Privado I a V Direito Civil I a V 

Direito Privado VI Direito Empresarial I 

Não existente na Atual Matriz Curricular Direito Empresarial III 

Teoria Geral do Direito Privado I e II Teoria Geral do Direito Privado 

Prática Jurídica Simulada II-Processo Civil Prática Jurídica Simulada II-Processo Penal 

Prática Jurídica Simulada III-Processo Penal Prática Jurídica Simulada III-Processo Trabalhista 

 

 

6.1.2.4. Alterações de posição na grade 

 

 
Disciplina Situação Atual Situação Proposta 

Pesquisa Jurídica 8º 9º 

Direito Civil I a V 4º ao 8º Semestres 3º ao 7º Semestres 

Antropologia da Religião 4º 1º 

Prática Jurídica Simulada I-Processo Civil 7º 8º 

Direito Empresarial I 9º 8º 

Direito Tributário I 8º 7º 

Direito Tributário II 9º 8º 

Direito Administrativo I 6º 5º 

Direito Administrativo II 7º 6º 

Direito Processual do Trabalho I 5º 6º 

Direito Processual do Trabalho II 6º 7º 

Direito Internacional Público 10º 9º 

Direito Empresarial II 10º 9º 
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6.1.2.5. Alterações de pré-requisito 

 
 

Disciplina  Pré-Requisito Atual Pré-Requisito Proposto 

Direito Processual 1) Direito Processual Civil IV 1) Direito Constitucional III 

Direito Penal I 2) Direito Administrativo I 2) Direito Penal IV 

Direito do Consumidor Monografia I Responsabilidade Civil 

Direito Empresarial I Direito Civil V Responsabilidade Civil 

Pesquisa Jurídica 

1) Metodologia Científica 

2) Prática Jurídica Simulada I-Processo 

Civil 

1) Metodologia Científica 

2) Direito Empresarial I 

Direito Ambiental Direito Constitucional II 
1) Direito Constitucional III 

2) Responsabilidade Civil 

Direito da Informática Direito Tributário II Pesquisa Jurídica 

Prática Jurídica Simulada I 

Processo Civil 

1) Ética no Direito 

2) Direito Processual Civil IV 

1) Ética no Direito 

2) Direito Processual Civil V 

Direito Tributário I 1) Direito Administrativo I 1) Direito Financeiro 

Direito Administrativo I 1) Direito Constitucional III 1) Direito Constitucional II 

Direito Processual do Trabalho I 
1) Direito do Trabalho II 

2) Direito Processual Civil II 

1) Direito do Trabalho II 

2) Direito Processual Civil III 

 

 

6.1.3. Equivalência entre a matriz curricular e as matrizes anteriores. 

 

No que tocam as últimas matrizes do Curso de Direito, de nº. 1628 a 1633, aprovadas 

pelo CONSEPE em março de 2004, de modo a unificar e dar equivalência a todas as matrizes 

anteriores, elas não serão equivalentes e deverão seguir seu fluxo independente até a 

respectiva extinção. No entanto, o estudante que assim o desejar, poderá fazer a migração 

para a nova matriz curricular. 

Quanto a matriz curricular posterior às mencionadas acima e anterior à tratada neste 

Projeto Pedagógico, de números 1625, 1626 e 1627 deverá ocorrer a equivalência nos 

termos do exposto abaixo, utilizando-se como paradigma a situação dos estudantes 

regularmente matriculados no 2º semestre de 2007. 

– Estudantes do 1º ao 6º semestres (no 2º de 2007) deverão ser migrados, exceto nos 

casos em que tal migração traga ao estudante atraso na conclusão regulamentar de seu 

curso; 

– Estudantes do 7º e 8º semestres (no 2º de 2007) não serão migrados, a não ser por 

vontade e solicitação próprias. 

 

6.1.4. Reformulação das atuais matrizes curriculares (1649 e 1650) 
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6.1.4.1. Mudança originarias do Curso 

 O Curso de Direito propôs as seguintes mudanças para maior e melhor adequação 

curricular. 

 

6.1.4.1.1. Mudança de posicionamento de disciplinas e seus pré-requisitos 

As atuais matrizes curriculares passaram por uma reformulação aprovada pelo 

CONSEPE que constou da troca de posicionamento entre as disciplinas, Ética no Direito, 

originalmente no 5º semestre do Curso, que passou para o 7º semestre, em lugar da 

disciplina Responsabilidade Civil, originalmente no 7º, que passou para o 5º, em lugar 

daquela. 

Como consequência os pré-requisitos das disciplinas Ética no Direito e 

Responsabilidade Civil precisaram ser reconstituídas bem como das outras disciplinas que 

tinham estas como pré-requisitos para viabilizar o fluxo curricular normal. 

O quadro explicativo demonstra tais mudanças: 
 

Semestre 

 Curricular 
Disciplina 

Pré-requisito 

Mudou de semestre 

Pré-requisito 

Não mudou de 

semestre 

Carga 

horária 

Anterior 
Atu

al 

Anterio

r 
Atual Anterior Atual T/P 

5º 7º Ética no Direito 23 23 e 34 - - 30 e 30 

7º 5º Responsabilidade Civil 33 20 - - 30 

8º 8º Prática Jurídica Simulada I - - 24 e 41 
36 e 

41 
60 e 60 

8º 8º Direito Empresarial I - - 36 24 60 

8º 8º Direito do Consumidor - - 36 37 60 

10º 10º Direito Ambiental - - 29 e 36 
24 e 

29 
60 

 

O CONSEPE aprovou a proposta e também, que a carga horária da disciplina Ética no 

Direito que é de 60 horas deve ser cumprida em 30 na forma teórica e 30 na prática, 

permanecendo, no entanto, apenas com 2 créditos. 

 

6.1.4.1.2. Posicionamento da disciplina optativa 

 

 Para maior clareza, fidelidade à realidade do desenvolvimento do currículo, e 

aproveitando-se o momento de implantação de mudanças no currículo do Curso, em relação 

a disciplina Optativa a ser cursada e que não estava representada no conjunto das disciplinas 

obrigatórias, agora passa a integrar a matriz Curricular nesta parte, devendo observar-se os 

pré-requisitos daquela que for objeto de opção.  

 A pesar de posicionada no 8º semestre, eventualmente, desde que atendido seu pré-
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requisito, poderá o aluno cursar a disciplina Optativa em outros semestres, não somente 

naquele. 

 

6.1.4.2. Mudanças curriculares institucional: Currículos 1651 e 1652 

 

Existe um grande desafio posto para a Universidade que afeta os Cursos e que já vem 

há algum tempo requerendo uma ação competente, visando resgatar uma acentuada 

defasagem de grande parte dos ingressantes no ensino superior, provenientes de um ensino 

médio e fundamental que não prepara para as vicissitudes do terceiro grau. 

As dificuldades de leitura, compreensão, interpretação e produção de textos 

dificultam a assimilação e construção do conhecimento, ou seja a aprendizagem, resultado 

das frágeis bases dos conhecimentos que devem preceder aos estudos universitários. 

Um estudo cuidadoso apontou para uma ação sobre conteúdos e métodos de ensino-

aprendizagem das disciplinas Leitura e Produção de Textos e Metodologia Científica, aquela 

para elevar o nível de preparo dos ingressantes na Universidade e esta para fornecer as 

bases do tratamento científico do conhecimento, sem os quais as dificuldades 

permaneceriam dificultando o bom desempenho de muitos dos estudantes.  

Ademais o aluno trabalhado e trabalhando essas novas condicionantes didático-

pedagógicas e um conteúdo que desperte cada vez mais o interesse e envolvimento com a 

construção de seu conhecimento. Preparado sob este novo enfoque o aluno poderá 

influenciar na transformação dos métodos clássicos de ensino, principalmente o jurídico. O 

modelo de ensino cooperativo será a chave dessa nova estratégia de aprendizado. 

É nesse contexto que a Universidade resolveu empreender uma mudança bem ampla 

que passa necessariamente pelo currículo dos cursos, e nesse sentido os atuais currículos do 

Curso de Direito (1649 e 1650) sofreram as alterações, que bem demonstra o quadro a 

seguir.  
 

Currículo Atual 1649 e 1650 Currículo Novo 1651 e 1652 

P
ri

m
ei

ro
 S

em
es

tr
e 

Nº 

Ord. 
Disciplina Créd. C/H 

P
ri

m
ei

ro
 S

em
es

tr
e 

Nº 

Ord. 
Disciplina Créd. C/H 

1 Leitura e Produção de Texto 4 60 1 Introdução à Educação Superior 8 120 

2 Introdução ao Estudo do Direito 4 60 2 Introdução ao Estudo do Direito 4 60 

3 
Ciência Política e Teoria Geral do 

Estado 
4 60 3 Ciência Política e Teoria Geral do Estado 4 60 

4 Sociologia Geral e Jurídica 4 60 4 Sociologia Geral e Jurídica 4 60 

5 Metodologia Científica 4 60 5 Antropologia da Religião 4 60 

6 Antropologia da Religião 4 60         

 

 Com a supressão de uma disciplina nos Novos Currículos (1651 e 1652) e pela junção 

de Leitura e Produção de Textos com Metodologia Científica, a numeração de ordem das 

disciplinas, que servem como código de pré-requisito, provocou a alteração sequencial dos 



 

 

110 

 

números de pré-requisitos das disciplinas do currículo, que ficaram subtraídas de uma 

unidade em relação ao currículo anterior. Foram poucas as disciplinas que não sofreram esta 

influência. 

 

6.2. Atendimento aos pré-requisitos 

 

 Necessário é, que no momento da matrícula, seja observado o cumprimento dos pré-

requisitos estabelecidos na matriz curricular, pois eles cumprem uma finalidade 

importantíssima na evolução e desenvolvimento curricular, para que se alcance a melhor 

formação, seja quanto ao conhecimento, competências, habilidades e atitudes por parte do 

bacharel.  

 Os conteúdos das diferentes matérias e disciplinas seguem um roteiro de 

encadeamento que precisa ser observado com o atendimento aos pré-requisitos, sob pena 

de comprometer os objetivos acima estabelecidos se não assegurado seu cumprimento, e 

só, muito excepcionalmente, podem ser quebrado. 

 A observância dos pré-requisito faz parte do espírito das normas baixadas pelo 

Resolução CONSEPE, nº 65/2007, que prevêm a possibilidade do Coordenador/Diretor de 

Curso autorizar a quebra do pré-requisito excepcionalmente, se assim não fosse, não haveria 

sentido ordenar-se matérias, disciplinas e conteúdos, o aluno estabelecia ao seu bel prazer o 

que ia estudar, na ordem que desejava estudar, quando desejasse estudar e na forma de seu 

interesse. Sabemos que não é assim, as Instituições e principalmente as de ensino Superior 

têm que atender as normas impostas pelo Estado/MEC, as exigências das organizações 

profissionais, e as imposições de mercado. 

 As Universidades, por mais razão que as demais entidades de ensino superior, devem 

primar e atender aos imperativos da ciência e do método, que não podem prescindir da 

ordem natural do desenvolvimento do conhecimento e da pesquisa para alcançar resultados 

positivos e o melhor retorno à sociedade, os pré-requisitos têm estes objetivos. 

 Por estas razões os pré-requisitos estabelecidos para as disciplinas curriculares, na 

ordem de seu fluxo normal, devem sempre ser observados, só podendo o aluno cursar uma 

disciplina posterior, após ter cursado com êxito a anterior, que lhe serve de pré-requisito. 

 Aos alunos que estiverem em vias de formar-se, ou seja, cursando nono e décimo 

semestres no Curso de Direito, em face do prejuízo que lhe possa causar, considerando que 

já travou uma gama enorme de conhecimentos, demonstrado nas aprovações das matérias 

e disciplinas anteriores, poderá ter sua solicitação de quebra do pré-requisito atendida em 

processo endereçado ao Diretor do Curso de Direito, que depois de decidido será 

homologado pelo Colegiado do Curso. As denegações de alunos de nono e décimo semestre, 

serão submetidas ao Colegiado do Curso para confirmação ou não. 

 Os casos excepcionais, a juízo do Diretor do Curso, poderá ser deferido, ad 
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referendum do Colegiado do Curso, sendo que este poderá confirmar ou negar tal 

deferimento, neste caso, concedendo a quebra do pré-requisito. O Diretor do Curso deve 

encaminha os processos de quebra de pré-requisito despachados para o Colegiado do Curso. 

 

6.3. Carga horária total do Curso de Direito* 
 

Total de Horas na Grade Curricular 3.600 h/a 

Total de créditos obrigatórios 222 

Total de créditos optativos 4 

Total de Créditos 226 

Atividades Complementares 190 h/a 

Núcleo de Prática Jurídica-Estágio 360 h/a 

TOTAL FINAL C/H 3.790 h/a 

 

*Carga horária já computada no total de horas obrigatórias. 

 

6.4. Fluxo das disciplinas e estrutura da matriz curricular (1651 e 1652) 

6.4.1. Ordenação das disciplinas obrigatórias  
 

 

 

 

Sem 

 

 

No 

Disciplina 
 

Pré-

Req. 

 

 

Créd 

Carga Horária 

 

Código 

 

Nome 

 

Teórica 

 

Prát. 

 

Lab. 

 

Total 

 

 

 

1º  

01 G00016 Introdução à Educação Superior - 08 120    120 

02 G16001 Introdução ao Estudo do Direito - 04 60   60 

 

03 
G16002 

Ciência Política e Teoria Geral do 

Estado 

 

- 

 

04 

 

60 
  

 

60 

04 G16003 Sociologia Geral e Jurídica - 04 60   60 

05 G00002 Antropologia da Religião - 04 60   60 

   SUBTOTAL  24 360   360 

 

 

 

2º 

06 G16004 Introdução à Economia  1 04 60   60 

07 G16005 Filosofia e Lógica Jurídica  1 e 2 

0202 

04 60   60 

08 G16006 Teoria Geral do Direito Privado  1 e 2 04 60   60 

09 G16007 Teoria da Constituição 1, 2 e 3 04 60   60 

10 G16008 Teoria Geral do Processo 1, 2 e 3 04 60   60 

   SUBTOTAL  20 300   300 

 

 

 

3º 

11 G16009 Filosofia do Direito 7 04 60   60 

12 G16010 Direito Penal I 9 04 60   60 

13 G16011 Direito do Trabalho I 9 04 60   60 

14 G16012 Direito Civil I 8 04 60   60 

15 G16013 Direito Processual Civil I 10 04 60   60 

16 G16014 Direito Constitucional I 09 04 60   60 

   SUBTOTAL  24 360   360 

 

 

17 G16015 Direito Penal II 12 04 60   60 

18 G16016 Direito do Trabalho II 13 04 60   60 
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4º 

19 G16017 Direito Civil II 14 04 60   60 

20 G16018 Direito Processual Civil II 15 04 60   60 

21 G16019 Direito Constitucional II 16 04 60   60 

22 G00003 Ética 05 e 11 04 60   60 

   SUBTOTAL  24 360   360 

 

 

 

 

5º 

23 G16031 Responsabilidade Civil 19 02 30   30 

24 G16020 Direito Penal III 17 04 60   60 

25 G16021 Direito Administrativo I 21 04 60   60 

26 G16022 Direito Civil III 19 04 60   60 

27 G16023 Direito Processual Civil III 20 04 60   60 

28 G16024 Direito Constitucional III 21 04 60   60 

   SUBTOTAL  22 360   330 

 

6º 

29 G16025 Direito Penal IV 24 04 60   60 

30 G16026 Direito Financeiro 28 04 60   60 

31 G16027 Direito Administrativo II 25 04 60   60 

32 G16028 Direito Civil IV 26 04 60   60 

33 G16029 Direito Processual Civil IV 27 04 60   60 

34 G16030 Direito Processual do Trabalho I 18 e 27 04 60   60 

   SUBTOTAL  24 360   360 

 

 

 

 

7º 

35 G00007 Ética no Direito 22 e 33 02 30 30  60 

 

36 
G16032 

Direito da Criança, do 

Adolescente e do Idoso 

 

32 

 

02 

 

30 
  

 

30 

37 G16033 Direito Processual Penal I 28 e 29 04 60   60 

38 G16034 Direito Processual do Trabalho II 34 04 60   60 

39 G16035 Direito Civil V 32 04 60   60 

40 G16036 Direito Processual Civil V 33 04 60   60 

41 G16037 Direito Tributário I 30 04 60   60 

   SUBTOTAL  24 360   390 

 

 

 

8º 

 42 G Optativa - 04 60   60 

43 G16038 Direito Processual Penal II 37 04 60   60 

 

44 
G16039 Prática Jurídica Simulada I-Processo Civil 

 

35 e 40 

 

04 

 

60 
 

 

60 

 

120 

45 G16040 Direito Empresarial I 23 04 60   60 

46 G16041 Direito do Consumidor 36 04 60   60 

47 G16042 Direito Tributário II 41 04 60   60 

   SUBTOTAL  24 360  60 420 

 

9º 

48 G16043 Direito Processual Penal III 43 04 60   60 

49 G16044 Direito Empresarial II 45 04 60   60 

 

50 
G16045 Prática Jurídica Simulada II-Processo Penal 

 

44 

 

04 

 

60 
 

 

60 

 

120 

51 G16046 Pesquisa Jurídica 01 e 45 04 60   60 

52 G16047 Direito Internacional Público 28 04 60   60 

   SUBTOTAL  20 300  60 360 

 

10º 

53 G16048 Direito Empresarial III 49 04 60   60 

54 G16049 Direito Ambiental 23 e 28 04 60   60 

55 G16050 
Prática Jurídica Simulada III-Processo do 

Trabalho 

 

50 

 

04 

 

60 
 

 

60 

 

120 
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56 G16051 Introdução à Psicologia Jurídica 
186 

Créd. 

 

02 
30   

 

30 

 
57 G16052 Direito Internacional Privado 52 02 30   30 

58 G16053 Monografia-Direito 51 04 60   60 

   SUBTOTAL  20 300  60 360 

  TOTAL GERAL  226 3390 0 180 3600 

 

 

6.4.2. Ordenação das disciplinas optativas 

 

Todo o estudante deverá escolher uma disciplina, obrigatoriamente, dentre as 

elencadas abaixo, para cursá-la no semestre respectivo, desde que ofertada. O estudante 

deverá possuir os pré-requisitos necessários à disciplina escolhida. 
 

 

 

N.º 

 

Código 

 

 

Nome 

 

Pré-

Req 

 

C.R 

Carga Horária  

Teórica Prát. Lab. Total 

01 G37001 Sociologia Geral - 04 60   60 

02 G00304 Língua Brasileira de Sinais-Libras - 04 60   60 

 

03 
G00014 

Inglês Instrumental Aplicado às 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

- 

 

04 

 

60 
  

 

60 

04 G00401 Empreendedorismo e Inovação - 04 60   60 

05 G03020 Planejamento e Gestão de Projetos - 04 60   60 

06 G16054 Direito Econômico (em ambiente virtual) 
06 e 

30 

 

04 

 

60 
  

 

60 

07 G16055 Medicina Legal 37 04 60   60 

08 G16056 Direitos Humanos (em ambiente virtual) 
 

28 

 

04 

 

60 
  

 

60 

09 G16057 
Hermenêutica e Aplicação do 

Direito (em ambiente virtual) 

08 e 

11 

 

04 

 

60 
  

 

60 

10 G16058 Direito Agrário 28 04 60   60 

11 G16059 Mediação e Arbitragem 
39 e 

40 

 

04 

 

60 
  

 

60 

12 G16060 Direito Previdenciário (em ambiente virtual) 
 

38 

 

04 

 

60 
  

 

60 

13 G16061 Direito Romano 02 04 60   60 

14 G16062 
Direito Constitucional 

Internacional 

 

28 

 

04 

 

60 
  

 

60 

15 G16063 Direito Internacional Econômico 41 04 60   60 

16 G16064 Direito Processual Tributário 
162 

Créd. 

 

04 

 

60 
  

 

60 

17 G16065 Direito da Informática (em ambiente virtual) 
 

51 

 

04 

 

60 
  

 

60 
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18 G16066 
Licitação e Contratos 

Administrativos 

 

31 

 

04 

 

60 
  

 

60 

19 G16067 Retórica 11 04 60   60 

20 G16068 História do Direito 02 04 60   60 

21 G16069 Prática Jurídica Simulada II-Processo Civil 
 

---- 

 

04 
  

 

120 

 

120 

22 G16073 Direito Eleitoral ----  02  20   10  30 

 

 

 

6.4.3. Hora aula (Resolução nº 2 de 18 de junho de 2007). 

 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, em sua Resolução 

nº 2, de 18 de junho de 2007, instituiu currículos mínimos para vários cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial e em seu art. 2º, parágrafo II estabelece que a 

duração dos cursos deverá ser estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada 

em horas. Em sua Resolução nº 3, a mesma Câmara dispôs sobre os procedimentos a serem 

adotados para estabelecer essa relação. Assim, estabelece que a hora-aula é uma 

necessidade de organização acadêmica das instituições, além de uma relação trabalhista. 

Desta forma, a UCB, atentando para o que determina a legislação trabalhista referente 

aos educadores e às necessidades emanadas do CNE no que concerne à formação em 

graduação na modalidade presencial, estabeleceu os seguintes parâmetros: 

 

– Portaria CNE/CES 261/2006, DOU 25/06/07-4 aulas x 60minutos = 240 minutos em 

100 dias letivos = 3.600 horas 

– UCB - 4 aulas x 50 minutos = 200 minutos x 18 encontros = 3.600 horas 

 

 Além de um calendário acadêmico cuidadoso e que responde pela duração da 

formação, cada disciplina terá, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, tempo 

específico de estudo fora de sala de aula, garantindo, assim, o cumprimento do que 

determina o CNE para qualificar a formação do estudante. 

 

6.5. Estruturação das práticas  

 

6.5.1 Estágio 

 

Estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e 

que visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Neste 
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sentido, as atividades a serem desenvolvidas no estágio (descritas nos Planos de Estágio) 

devem estar de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e com sua proposta formativa. 

O estágio pode ser obrigatório, quando se caracteriza como componente 

curricular, sendo sua carga horária requisito para integralização do currículo e obtenção do 

diploma, ou não obrigatório, quando for desenvolvido como atividade opcional. 

Os estágios não obrigatórios poderão agregar carga horária ao currículo, sendo 

aproveitado como Atividade Complementar ou Atividade Acadêmico-Científico-Cultural. 

Atividades de extensão, monitoria e iniciação científica poderão ser equiparadas a estágio. 

 

6.5.1.1. Estágio obrigatório 

 

O estágio obrigatório do Curso de Direito propõe o desenvolvimento de 

competências próprias da atividade profissional do futuro operador do Direito, cumprindo 

sua função de preparar o egresso para o mercado de trabalho, nos termos previstos neste 

Projeto Pedagógico. 

O estudante formado pelo Curso de Direito deverá, obrigatoriamente, para 

integralizar sua grade curricular, cumprir carga horária de 180 horas-aula de prática real, 

que deverão ser integralizadas, simultaneamente, com outras 180 horas-aula de prática 

jurídica simulada, ministradas em sala de aula/laboratório. O total de horas-aula, conforme 

demonstrado na matriz curricular, será de 360. 

Para a execução da prática real e respectiva integralização das horas de estágio 

obrigatório, o estudante deverá buscar um dos Núcleos de Prática Jurídica. No entanto, é 

facultado ao estudante executar suas horas de estágio obrigatório em instituição 

conveniada com a UCB. Neste caso, o estudante deverá cursar, das 180 horas obrigatórias, 

pelo menos 60 horas em um dos Núcleos de Prática Jurídica da UCB. 

 
 

Semestre  Atividade Carga Horária 

S* R** L Total 

8º Prática Jurídica Simulada I-Processo Civil 60 60 - 120 

9º Prática Jurídica Simulada II-Processo Penal 60 60 - 120 

10º Prática Jurídica Simulada III-Processo do Trabalho 60 60 - 120 

 Subtotal 180 180 - 360 

 

* Simulada ** Real. 

 

Nos termos da Lei nº 11.788/08, que regula o regime de estágio no País, os estudantes que cumprem o 

estágio obrigatório deverão ser acompanhados por Professor ou Advogado-Orientador (apontado pela UCB) 

e, ainda, por terceiro supervisor indicado pela instituição concedente. 
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Plano de Estágio Obrigatório 

 

 

Semestre 

 

 Disciplina 

 

Competências a serem desenvolvidas 

8º Prática Jurídica Real I-Processo Civil 

 

Experiência prática forense, predominante em âmbito civil, 

desde a peça inicial dos procedimentos até a sentença e 

respectivos recursos. 

9º Prática Jurídica Real II-Processo Penal 

 

Experiência prática forense, predominante em âmbito penal, 

incluindo o procedimento policial, a ação penal, habeas corpus, 

liberdade provisória, instrução criminal, procedimento no 

Tribunal do Júri, sentença e recursos cabíveis. 

10º 
Prática Jurídica Real III-Processo do 

Trabalho 

 

Experiência prática forense, predominante em âmbito 

trabalhista, desde a peça inicial e respectivos procedimentos 

até a sentença e elaboração de recursos pertinentes. 

 

 

6.5.1.2. Estágio não obrigatório 

 

Para aperfeiçoar sua experiência prática de modo a oferecer um leque maior de 

oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissionais, o estudante do curso de 

Direito poderá cumprir horas de estágio não obrigatório. Tais horas poderão ser 

computadas como horas de atividades complementares nos termos das Normas e 

Procedimentos Acadêmicos para os Cursos de Graduação da UCB (aprovadas pela 

Resolução CONSEPE n.º 65/2007 de 22/11/2007). 

O estudante poderá iniciar o estágio não obrigatório a partir do 3º semestre do 

Curso, haja vista ocorrer nesse período introdução às disciplinas de formação profissional. 

Nos mesmos moldes do estágio obrigatório (por força da Lei nº 11.788/08), 

durante o estágio não obrigatório o estudante deverá ser acompanhado por Professor ou 

Advogado-Orientador (indicado pela UCB) e, ainda, por terceiro supervisor apontado pela 

instituição concedente. 

As atividades executadas no estágio não obrigatório deverão estar diretamente 

relacionadas com a proposta formativa contida neste Projeto Pedagógico e englobar o 

conteúdo previsto no Plano de Estágio Não Obrigatório (vide Anexo III). 

 

6.6. Atividades Complementares 
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 As atividades complementares, ou atividades acadêmico-científico-culturais, têm 

como objetivo enriquecer o processo formativo do estudante por meio da diversificação de 

experiências, dentro e fora do ambiente universitário.  

 Todo estudante tem de cumprir, distribuídas ao longo do curso e obedecidas às 

normas fixadas, 190 (cento e noventa) horas de atividades complementares. De acordo 

com o item 4.1 das Normas e Procedimentos Acadêmicos da UCB, as atividades acadêmico-

científico-culturais objetivam “enriquecer o processo formativo do estudante, por meio da 

diversificação das experiências, dentro e fora do ambiente universitário”. As referidas 

atividades deverão ser executadas pelo aluno ao longo de seu currículo em, pelo menos, 

duas das categorias listadas abaixo (de acordo com os itens 4.2 e 4.3 da Normas e 

Procedimentos Acadêmicos da UCB, respectivamente: 

– Atividades de apoio ao ensino: exercício de monitoria e projetos especiais; 

– Atividades de pesquisa: participação em projeto de iniciação científica e 

participação em grupo de estudo de aprofundamento de temática específica, orientado e 

acompanhado por docente; 

– Atividades de extensão: participação em atividades, cursos ou projetos de 

extensão na UCB ou em outras instituições e realização de estágio não obrigatório; 

– Eventos e cursos: participação em congressos, seminários, semanas temáticas, 

semana universitárias, palestras, conferências, oficinas, cursos de atualização e eventos 

culturais; aprovação em disciplinas eletivas, escolhidas dentre as disciplinas oferecidas nos 

diversos cursos; 

– Publicações e apresentação de trabalhos: apresentação oral de trabalhos, 

exposição de Mostras e condução de oficinas além de publicações impressas e virtuais. 

A regulamentação para a validação das horas de atividades complementares nos 

cursos seguem as orientações e definições do documento de Normas e Procedimentos 

Acadêmicos para os cursos de Graduação da Universidade Católica de Brasília, aprovado por 

seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE. 

6.7. Dinâmica do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC/Monografia  

 

O Curso de Graduação em Direito tem como um dos elementos distintivos dos 

demais a preocupação em prover a pesquisa e produção científica dos seus estudantes de 

Direito, a partir da exigência da monografia de final de curso. Momento oportuno para o 

discente expressar a prática da pesquisa, elaboração de texto, interpretação, aplicação da 

norma, doutrina e jurisprudência com a devida orientação de um educador da área. 

O desenvolvimento do TCC- I inicia-se na disciplina Pesquisa Jurídica. Assim, no 9º 

semestre o estudante do Curso de Direito elabora o Projeto de Pesquisa do Trabalho de 
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Conclusão de Curso (TCC-II). Todo o arcabouço necessário à elaboração do trabalho parte 

do projeto de pesquisa, que engloba a delimitação do tema, o problema, os objetivos, a 

justificativa, a hipótese, o marco teórico, a metodologia, as atividades, o cronograma e a 

bibliografia levantada, nos termos do Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Direito. 

O TCC-II pode ser apresentado na modalidade de Monografia, Artigo Científico, 

Parecer Jurídico, Projeto de Lei ou Documentário Videográfico com o respectivo referencial 

teórico, totalizando 4 créditos e carga horária de 60 horas. Durante o último semestre o 

estudante tem a oportunidade de se aprofundar em um determinado assunto, escolhido 

por ele mesmo. O discente conta com a orientação de um educador especializado na 

disciplina a fim de melhor desenvolver o trabalho. Existe um docente responsável pela 

disciplina Monografia (TCC) que desenvolve as seguintes atividades: organiza os grupos de 

estudante por educador orientador garantindo o que determina a portaria institucional; 

garante a assinatura dos termos de aceite por parte dos envolvidos; garante o 

acompanhamento dos discentes e docentes, promovendo a integração e cuidando da 

evasão; garante o preenchimento por parte dos docentes da ficha de acompanhamento do 

discente que integra a pasta do estudante; garante o preenchimento das atas de banca de 

todos os trabalhos elaborados; cobra e garante a entrega dos trabalhos em versão 

definitiva para arquivamento; monta relatório mensal do andamento das atividades; e, 

lança, ao final do período, as notas finais e presenças, assinando os diários de classe e 

anexando as fichas de acompanhamento dos estudantes. 

Além da elaboração da monografia, o estudante é submetido a uma banca 

examinadora, a fim de se verificar o entendimento desenvolvido no trabalho. A banca é 

formada por dois educadores da área, além do seu orientador, que preside os trabalhos. O 

estudante entrega um único CD, contendo o TCC nas versões PDF e Word, devidamente 

etiquetado ou com capa contendo: nome, matrícula, nome do orientador, tema, semestre e 

ano, além de dois volumes impressos do trabalho final, mediante comprovante de entrega, 

na secretaria do Curso de Direito. Cada um dos membros da banca receberá uma versão 

impressa para análise prévia do trabalho. Na data e horário determinados, há a 

apresentação da monografia (TCC) pelo estudante a uma banca, quando, então, os 

avaliadores interpelam o estudante acerca do tema abordado. Cabe ressaltar que a nota do 

trabalho é dada pelos dois membros da banca; o orientador não participa da deliberação. 
 

 

 

6.8. Ementas e bibliografias  
 

 

DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
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1.IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-01 Introdução à Educação Superior  CÓD. DISCIPLINA: G000 

CURSO: Formação Básica CÓD. CURSO: 300  

CR: 08 C/H: 120 

 

2. EMENTA 

A leitura e a escrita na Universidade: linguagem e conhecimento. Pressupostos básicos: 

concepções básicas de linguagem, comunicação, texto, leitura e escrita. Condições de 

produção da leitura e da escrita do texto acadêmico. Tipos de texto: estrutura e 

funcionamento. Argumentação, coesão e coerência textuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ZABALDA, Miguel. A. O Ensino universitário: seus cenários e seus protagonistas. Porto 

Alegre: Artmed. 2011. ISBN digital: 9788536310282. 

 

CORRÊA, Juliane (Org.). Educação à distância: orientações metodológicas. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. Disponível em: 

<http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311579>. 

ISBN digital: 9788536311579. 

 

MOLL, Maria C. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo. São Paulo, 

SP: Artmed, 2011. Disponível em: 

<http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536322001>.  

ISBN digital: 9788536322001. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2005.  

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. 3. ed. Trad. Guy Reynaud. 

Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1982.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1978.  

HALL, Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Trad. Tomaz Tadeu da 

Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de janeiro, RJ: DP&A Editora, 2006.  

SANTOS, Boaventura de S. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2005.  
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1. IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA-02 Introdução ao Estudo do Direito CÓD. DISCIPLINA: G16001  

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA: 

Disciplina teórico-científica de natureza básica, geral e propedêutica para todo o universo 

jurídico, que exige explanação das noções básicas do direito. Destaca a abordagem do 

direito como ciência, o conceito de direito, a relação do direito com outras formas de 

controle social, a relação entre direito e justiça, o direito objetivo e o direito subjetivo, a 

teoria das normas jurídicas, a interpretação e aplicação do direito no tempo e no espaço, 

grandes escolas do pensamento jurídico, além do essencial acervo terminológico. Exige do 

estudante raciocínio abstrato e leitura de textos suplementares aos apontamentos de aula. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao direito. 11. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-

book)  

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 33. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2011.  

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2003. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito: de acordo com o código civil de 

2002. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2006. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 22. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Saraiva, 2011.  

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Curso completo de direito civil. 3. ed., rev. e atual. São Paulo, 

SP: GEN: Método, 2010.  

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 27. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2006. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Introdução ao estudo do direito: primeiras linhas. 3. ed. São 

Paulo, SP: Atlas 2012. 
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1. IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA-03 Ciência Política e Teoria Geral do Estado CÓD. DISC: G16002 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA: 

A Ciência Política. A Teoria Geral do Estado. Distinções. Similitudes. A Sociedade. A 

Sociedade Política. A Política. História das Ideias Políticas. O Poder. O Estado. Os Tipos de 

Estado. A Soberania. O Território. O Povo. Os Fins do Estado. As Formas Políticas. As Formas 

de Estado. As Formas de Governo. Os Sistemas de Governo. Os Regimes Políticos. O Sistema 

Político. O Sistema Eleitoral. O Sistema Partidário. Os Grupos de Pressão. A Opinião Pública. 

Revolução. Golpe de Estado. O Estado na Ordem Internacional. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 19. ed. São Paulo, SP: Malheiros, 2012.  

MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 29. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. (e-book) 

MENEZES, Aderson de. Teoria geral do estado. 8. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 1996.  

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERLOFFA, Ricardo Ribas da Costa. Introdução ao curso de teoria geral do estado e 

ciências políticas. Campinas: Bookseller, 2004.  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2014.  

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de teoria geral do estado e ciência política. 8. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2012. 

FRIEDE, Reis. Ciência política e teoria geral do estado. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense 

Universitária, 2011. 

GAMA, Ricardo Rodrigues. Ciência política. Campinas: LZN Editora, 2005. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-04 Sociologia Geral e Jurídica CÓD. DISCIPLINA: G16003 
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CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA 

Conceitos e Teorias da Sociologia. Perspectivas. Desigualdades Sociais. 

Fundadores da Sociologia Jurídica. O objeto da Sociologia Jurídica. Direito e Sociedade. 

Ordem Jurídica e Social. Controle Social. Direitos Humanos. Justiça Popular e Convencional. 

Violência. Desigualdades. Direito e Revolução. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DURKHEIM, Émile, As regras do método sociológico. 3. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 

2007. 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia geral e jurídica: introdução à lógica jurídica, instituições do 

direito, evolução e controle social. 6. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

ARON, Raymond; BATH, Sérgio (Trad.). As etapas do pensamento sociológico. 7. ed. São 

Paulo, SP: Martins Fontes, 2008. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do 

direito. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Revistas dos Tribunais, 2008. 

FALCÃO, Joaquim de Arruda. Sociologia e direito: textos básicos para a disciplina de 

sociologia jurídica. 2. ed., atual. da 2ª reimpressão São Paulo, SP: Pioneira, 1999. 

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia aplicada ao direito. 2. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 2003. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 22. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica. 12. Rio de Janeiro Forense 2010. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-05 Antropologia da Religião CÓD. DISCIPLINA: G00002 

CURSO: Formação Básica CÓD. CURSO: 300 

CR: 04 C/H: 60 
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2. EMENTA: 

Antropologia enquanto ciência. Categorias básicas de análise do fenômeno religioso. 

Cultura e religião. Cultura religiosa brasileira. Religião e cidadania. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1989.  

 

MARCONI, Marina de A.; PRESOTTO, Zélia M. N. Antropologia: uma introdução. 7. ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2009. 

 

RAMPAZZO, Lino. Antropologia, religiões e valores cristãos. 3. ed. São Paulo, SP: Loyola, 

2004. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERGER, Peter L. O dossel sagrado. 2. ed. São Paulo, SP: Paulus, 1985. 

 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 

 

LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 

2006.  

 

OLIVEIRA, José L. M. Análises Antropológicas do Fenômeno Religioso. SIBI. Disponível em: 

<http://www.ucb.br/sites/000/14/AnalisesAntropologicasdoFenomenoReligios.pdf>. 

 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo, SP: 

Companhia de Letras, 1995. 

 

 

DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-06 Introdução à Economia CÓD. DISCIPLINA: G16004 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA 

Origens e evolução da ciência econômica. Principais problemas de um sistema econômico e 
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organização de suas atividades. Mensuração da Atividade Econômica. Fluxo Circular da 

Renda. Moeda e Mercado Financeiro: Moeda e suas funções. Sistema Financeiro Nacional. 

Introdução à Teoria da Inflação: Causas Primárias de Inflação. Estruturalistas e 

Monetaristas. Inflação Inercial. Políticas de Combate à Inflação. Transações Externas: 

Comércio Internacional. Taxa de Câmbio. Balanço de Pagamentos. Dívida Externa. Aspectos 

de microeconomia: análise da demanda, da oferta e do equilíbrio de mercado. Elasticidade-

preço da demanda e da oferta. Teoria da Produção e dos Custos. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROSSETI, José P. Introdução à Economia. 19. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2002.  

HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. São Paulo, SP: Atlas, 1980. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. Disponível em: 

<http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470150>. 

VASCONCELLOS, Marco A; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de Economia. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2008.  

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KEYNES, John M. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Trad. Mário R. da Cruz. 

São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

MILL, John S. Princípios de economia política: com algumas de suas aplicações à filosofia 

social. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo, SP: Nova Cultural, 1996.  

SINGER, Paul. Aprender economia. 25. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2010. Minha Biblioteca 

virtual 3.0. Disponível em:  

<http://ucbv.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572440929>. 

SILVA, César R. L. da. Economia e mercados: introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 

2001.  

VARIAN, Hal R. Microeconomia: princípios básicos. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1999. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-07 Filosofia e Lógica Jurídica CÓD. DISCIPLINA: G16005 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 
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PRÉ-REQUISITO: 02 

 

2. EMENTA 

Especificidade do conhecimento filosófico, seu objeto e objetivo. Filosofia: 

surgimento e histórico. O pensar e a atitude filosófica. A filosofia e os paradigmas. A 

filosofia e o posicionamento crítico diante do mundo. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAREZ, Havi; GAMEZ, David. Filosofia contemporânea em ação. Porto Alegre: Artmed, 

2008. VitalBook file. Minha Biblioteca. Disponível em: 

<http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315515>. ISBN Digital: 

9788536315515. 

BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann. Filosofia: textos fundamentais comentados. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. Disponível em: 

<http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536323633>. ISBN Digital: 

9788536323633. 

DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: 

Vozes, 2000.  

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUZZI, Arcângelo R. Filosofia para principiantes: a existência humana no mundo. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1992.  

CARVALHO, José M. de (Org.). Problemas e teorias da ética contemporânea. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2004. 

OLIVEIRA, Manfredo A. de. Ética e racionalidade moderna. São Paulo, SP: Loyola, 1993.  

PEGORARO, O. Ética dos maiores mestres, através da história. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 

2006.  

VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos de Filosofia II: ética e cultura. 3. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-08 Teoria Geral do Direito Privado CÓD. DISCIPLINA: G16006 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 
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PRÉ-REQUISITO: 02 

 

2. EMENTA 

Lei de Introdução ao Código Civil. Parte Geral do Código Civil brasileiro. Sujeitos de direito. 

Atributos das pessoas em geral. Objeto das Relações Jurídicas. Domicílio. Dos Fatos 

Jurídicos. Negócios jurídicos: Planos da Existência, da Validade e da Eficácia. Defeitos dos 

negócios jurídicos: nulidades absolutas e relativas. Modalidades dos negócios jurídicos-

condição, termo e encargo. Forma e prova dos negócios jurídicos. Prescrição e Decadência. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed., rev. e aum. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 

2006. 

AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito: de acordo com o código civil de 

2002. 3. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-book) 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 12. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. v. 1.  

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMBLER, Everaldo Augusto (Coord.). Curso avançado de direito civil. São Paulo, SP: 

Revista dos Tribunais, 2000-2001. v. 1. 

MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso 

de direito civil. 43. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v. 1. 

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código 

civil interpretado. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2004. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 7. ed. atual. São Paulo, SP: Atlas, 2007. v. 2. 

WALD, Arnoldo. Direito civil. 20. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v.2.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-09 Teoria da Constituição CÓD. DISCIPLINA: G16007  

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 02 e 03 

 

2. EMENTA 

javascript:nova_pesquisa(%22Pinto,%20Ana%20Cristina%20de%20Barros%20Monteiro%20Fran%C3%A7a%22,%22181715%22,700);
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Constitucionalismo e evolução histórica. Constituição: conceitos formal e jurídico, 

sociológico, político e jurídico. Classificação das constituições e supremacia 

constitucional. Constituições brasileiras. O Direito Constitucional e a Teoria da Constituição. 

Poder Constituinte: conceitos, espécies limitações. O ordenamento jurídico em face da 

sucessão de constituições. Elementos das constituições. Interpretação e Hermenêutica 

Constitucional, Princípios e Métodos informadores. Direitos e garantias fundamentais. A 

Constituição Federal de 1988. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed., atual. e ampl. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2009. 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2009. 

PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. 12. 

ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. (e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: Limites e 

possibilidades da constituição brasileira. 6. ed., atual. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2002. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed., atual. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2001. 

CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA, Márcio Fernando Elias; SANTOS, Marisa 

Ferreira dos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2013. 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 24. ed., rev., atual. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2012. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-10 Teoria Geral do Processo CÓD. DISCIPLINA: G16008 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 02 e 03 
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2. EMENTA 

Tutela Jurisdicional. Evolução histórica do direito processual. Direito processual no Brasil. 

Princípios gerais do processo. Norma processual. Jurisdição e competência. Organização 

judiciária. Ação, processo e procedimento. Sentença e coisa julgada. Recursos. Tendências 

atuais do Direito Processual no Brasil. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 14. ed., rev., ampl. e atual. Rio de 

Janeiro, RJ: Companhia Editora Forense, 2011. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. 6. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: 

Revista dos Tribunais, 2012. v. 1. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 54. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2013. v. 1. (e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. 

Teoria geral do processo. 28. ed. São Paulo, SP: Malheiros, 2012. 

DINAMARCO, Cândido R. A instrumentalidade do processo. 14. ed. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2009. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2011. v.3. 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria 

geral do processo. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. (e-book) 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 15. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2010. (e-book) 

 

DISCIPLINAS DO TERCEIRO SEMESTRE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-11 Filosofia do Direito CÓD. DISCIPLINA: G16009 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 
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CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 07 

 

2. EMENTA 

Panorama histórico da filosofia do direito. Principais questões pertinentes ao estudo do 

direito: moral, justiça, ética, linguagem, comunicação, lógica, poder, fundamentos sociais e 

políticos. Pensar e repensar o Direito. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência; 

(através de um exame da ontologia de Nicolai Hartmann). São Paulo: Saraiva, 2008. 

BITTAR Eduardo C. B. e ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. Editora 

Atlas. 2012. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. Editora Saraiva. 2010. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 21. ed. Grupo GEN, 2012. 

MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito e filosofia política: a justiça é possível. 2. 

edição. São Paulo, SP: Atlas, 2008. 

MASCARO, Alysson Leandro Barbate. Filosofia do Direito. 3. ed. São Paulo, SP: Editora 

Atlas. 2013. 

ROCHA, José Manuel de Sacadura. Fundamentos de filosofia do direito: o jurídico e o 

político da antiguidade a nossos dias. 4. ed. São Paulo, SP: Editora Atlas. 2013. 

BUZZI, Arcângelo R. Filosofia para principiantes: a existência humana no mundo. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1992.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-12 Direito Penal I CÓD. DISCIPLINA: G16010 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 09 

 

2. EMENTA 
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Introdução à Criminologia e a história das ideias penais. Direito Penal e história. Escolas 

Penais. Aplicação da lei penal. Fontes de Direito Penal. Princípios constitucionais e legais do 

Direito Penal. Fato punível. Ação e omissão. Dolo, culpa e preterdolo. Conduta e Resultado. 

Relação de Causalidade. Crime consumado e tentativa. Tipicidade. Ilicitude. Culpabilidade. 

Imputabilidade penal. Concurso de pessoas. Tendências atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed., rev., ampl. e atual. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2013. v. 1. 

COSTA JR., Paulo José da. Curso de direito penal. 12. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-

book) 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 13. ed., rev., ampl. e atual até 1º de janeiro de 

2011. Niterói: Impetus, 2011. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 15. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v. 1. 

GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches (Coord.). Ciências criminais. 2. ed. rev., atual. 

e ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais,2010. 

JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 16. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. (e-book) 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral : parte especial. 8. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 

9. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2007. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-13 Direito do Trabalho I CÓD. DISCIPLINA: G16011 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 09 

 

2. EMENTA 

Origem e formação histórica do Direito do Trabalho. Direito Internacional do Trabalho. 

Relações entre o Direito do Trabalho e outras ciências e ramos do direito. Autonomia e 
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natureza jurídica. Elaboração, classificação e hierarquia das normas jurídicas trabalhistas. 

Eficácia da lei trabalhista no tempo e no espaço. Princípios. Contrato de trabalho: Conceito, 

natureza, pressupostos, elementos caracterizadores e sujeitos.: O empregado: conceito 

legal, distinção entre empregado, autônomo, eventual, avulso sindicalizado, temporário, 

estagiário. Empregador: Conceito legal, grupos de empresas 

(solidariedade/subsidiariedade), continuidade e despersonalização do empregador. A 

microempresa. Contrato de trabalho: natureza, duração, tipos, suspensão e interrupção. 

Duração e jornada de trabalho (regulamentação  e classificação). Alterações das 

condições de trabalho. Transferência de empregado. Repouso Semanal Remunerado, faltas 

justificadas, ausências legais. Horas extraordinárias: acordo de prorrogação, compensação. 

Férias: aquisição, duração, gozo, perda, faltas ao serviço, proporcionais, abono. Salário: 

conceito, proporcionalidade, irredutibilidade, gratificações, equiparação. Aviso-prévio. 

Extinção do contrato de trabalho e indenização. Estabilidade. Tendências atuais 

(flexibilização, terceirização, cooperativas de trabalho etc.). 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2013. (e-book) 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Manual de 

direito do trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2004. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 

direito do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed., rev., atual. e ampl. 

São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARRETO, Marco Aurélio Aguiar Barreto. Primeiras Linhas de Direito do Trabalho. Brasília: 

Fortium, 2006. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2005. 

PINTO, José Augusto Rodrigues. Tratado de Direito Material do Trabalho. São Paulo, SP: 

LTr, 2007. 

PLÁ RODRIGUEZ, Américo; GIGLIO, Wagner D.; CUNHA, Edilson Alkmim (Trad.). Princípios 

de direito do trabalho. 3. ed., atual. São Paulo, SP: LTr, 2000. 

SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ: Método, 2012. (e-book) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-14 Direito Civil I CÓD. DISCIPLINA: G16012 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 08 

 

2. EMENTA 

Introdução ao Direito das Obrigações. A estrutura da relação obrigacional e seu conteúdo. 

Classificação das Obrigações. Transmissão das Obrigações. Adimplemento, 

inadimplemento e extinção das Obrigações. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 13. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. v. 2. 

GOMES, Orlando; BRITO, Edvaldo. Obrigações. 17. ed., rev., atual. e aum. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2008.  

NADER, Paulo. Curso de direito civil: obrigações. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2010. (e-

book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 4. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2009. 

NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira. Código civil e legislação civil em 

vigor. 21. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2002. 

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código 

Civil interpretado: conforme a Constituição da República. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, 

RJ: Renovar, 2007. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 7. ed. atual. São Paulo, SP: Atlas, 2007. v. 2. 

WALD, Arnoldo. Direito civil. 20. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v.2. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-15 Direito Processual Civil I CÓD. DISCIPLINA: G16013 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 
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CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 10 

 

2. EMENTA 

Processo e Procedimento. Da ação. Das partes e procuradores. Litisconsórcio, assistência e 

intervenção de terceiros. Atos Processuais: comunicação e nulidades. Citação e Intimação. 

Prazos processuais. Competência jurisdicional. Da formação, suspensão e extinção do 

processo. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DESTEFENNI, Marcos. Curso de processo civil: processo de conhecimento : tutela 

antecipada, provas, recursos e cumprimento da sentença. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2010. (e-book) 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2007. v. 1. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria Geral do Processo e Processo de 

Conhecimento. 14. ed. 2013. São Paulo: Saraiva.  

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 22. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2010. v. 1. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. 2. ed., rev. e 

atual. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2007. v. 1.  

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 15. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. v. 1. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso 

avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2005. v. 1. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-16 Direito Constitucional I CÓD. DISCIPLINA: G16014 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 
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CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 09 

 

2. EMENTA 

Constituição da República de 1988: Preâmbulo e Princípios Fundamentais. Direitos e 

Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais; 

Nacionalidade; Direitos Políticos; Partidos Políticos. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed., atual. e ampl. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2009. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2013. 

CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA, Márcio Fernando Elias; SANTOS, Marisa 

Ferreira dos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed., atual. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2001. 

SARLET, Ingo Wolgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed., rev., atual. e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.  

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 24. ed., rev., atual. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2012. 

PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais. 12. 

ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. (e-book) 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2009. 

 

DISCIPLINAS DO QUARTO SEMESTRE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-17 Direito Penal II CÓD. DISCIPLINA: G16015 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 
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CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 12 

 

2. EMENTA 

Sistema de penas. Princípios constitucionais e legais da pena. Sanções penais em espécie. 

Substituição e conversão de penas. Detração penal e Remição da pena. Aplicação da pena. 

Circunstâncias judiciais. Circunstâncias legais (atenuantes e agravantes). Causas de 

aumento e diminuição de pena. Concurso de crimes: material, formal e continuidade 

delitiva. Unificação das penas. Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. 

Efeitos penais e extrapenais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed., rev. ampl. e atual. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2013. v. 1. 

BRANDÃO, Claudio. Curso de direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 

2010. (e-book) 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 13. ed., rev., ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2011. 

v. 1. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 15. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v.1. 

JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 28. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2006. v. 1.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 8. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 3. ed. São Paulo, SP: Revista dos 

Tribunais, 2004. v. 1. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 

7. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2007. v.1. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-18 Direito do Trabalho II CÓD. DISCIPLINA: G16016 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 
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PRÉ-REQUISITO: 13 

 

 

2. EMENTA 

Segurança e Medicina do Trabalho. O Estado e a Organização Sindical. Conflitos Coletivos 

de Trabalho. Convenção Coletiva e Acordo Coletivo. Dissídio Coletivo. Ação Civil Pública e 

Ação Civil Coletiva. Tendências atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. (e-

book) 

HINZ, Henrique Macedo. Direito coletivo do trabalho. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva 2008. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 29. ed., atual. São Paulo, SP: Atlas, 2013.  

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COSTA, Armando Casimiro; MARTINS, Melchíades Rodrigues; CLARO, Sonia Regina da S. 

Consolidação das leis do trabalho. 41. ed. São Paulo, SP: LTr, 2013.  

GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2013. (e-book) 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 

direito do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 24. ed., rev., atual. e ampl. 

São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

PINTO, José Augusto Rodrigues. Tratado de Direito Material do Trabalho. São Paulo, SP: 

LTr, 2007. 

SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, José de Segadas. Instituições de direito 

do trabalho. 12. ed. São Paulo, SP: LTr, 1992. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-19 Direito Civil II CÓD. DISCIPLINA: G16017 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 14 
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2. EMENTA 

Teoria geral do fato jurídico: ato e negócio jurídico espécies e classificações (revisão). Teoria 

geral dos contratos. Crise da teoria clássica dos contratos. Estágio atual dos contratos. 

Contratos típicos e atípicos. Responsabilidade Civil contratual. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 8. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. v. 4, tomos 1 e 2.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 12. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. v. 3. 

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito civil: contratos. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

(e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 9. ed. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2011. v. 3.  

NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Renovar, 2006. 

QUEIRÓZ, Mônica Cristina. Direito civil: parte geral do direito civil e teoria geral dos 

contratos. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2011. 

WALD, Arnoldo. Direito Civil. 18. ed., ref. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 3. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-20 Direito Processual Civil II CÓD. DISCIPLINA: G16018 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 15 

2. EMENTA 

Processo de Conhecimento. Procedimento Comum Ordinário. Petição inicial. A resposta do 

réu. Revelia. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Meios 

de prova. Audiência. Sentença e coisa julgada. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 15. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. v. 1. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 16. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Forense, 2012. (e-book) 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2007. v. 1. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 14. ed., rev. ampl. e atual. Salvador: 

Edições PODIVM, 2012. v. 1. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v. 1. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. 6. ed. São 

Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2007. v. 2. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 28. ed., rev. e 

atual., por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v. 1. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso 

avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2005. v. 1. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-21 Direito Constitucional II CÓD. DISCIPLINA: G16019 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 16 

 

2. EMENTA 

Organização do Estado: Organização Político-Administrativa; União; Estados Federados; 

Municípios; Distrito Federal e Territórios; Intervenção; Administração Pública. Organização 

dos Poderes: Poder Legislativo; Poder Executivo; Poder Judiciário; Funções Essenciais à 

Justiça e Controle de Constitucionalidade. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed., atual. e ampl.. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2009. 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012. (e-book) 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2013. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DANTAS, Ivo. Direito constitucional comparado: introdução, teoria e metodologia. 2. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2006. 

FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 

estudos de direito constitucional. 4. ed., rev. ampl. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

MORAES, Alexandre de (Coord.). Os 20 anos da constituição da república federativa do 

Brasil. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 24. ed., rev., atual. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2012. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-22 Ética CÓD. DISCIPLINA: G00003 

CURSO: Formação Básica CÓD. CURSO: 300 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 05 e 11 

 

2. EMENTA 

Fundamentação etimológica e conceitual da Ética. Caracterização

 e desenvolvimento histórico da Ética. Problemas éticos 

contemporâneos. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, José M. de (Org.). Problemas e teorias da ética contemporânea. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2004. 
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OLIVEIRA, Manfredo A. de. Ética e racionalidade moderna. São Paulo, SP: Loyola.  

ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOUZA, Josyanne Nazareth de; COLNAGO ( COLNAGO, Rodrigo, CAPEZ, Fernando-

colaboradores ). Ética Profissional da Advocacia. v. 31. 2. ed. 2010-Coleção Estudos 

Direcionados. 

ALMEIDA, Guilherme Assis de; CHRISTMANM, Martha Ochsenhofer. Ética e Direito: Uma 

Perspectiva Integrada, 2. Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

VALE JUNIOR, Lincoln Biela de Souza. Ética na OAB: questões resolvidas. 1. ed., São Paulo, 

SP: Saraiva, 2013. 

CARDELLA, Haroldo Paranhas; CREMASCO, José Antonio. Ética profissional simplificada. 1. 

ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos de Filosofia II: ética e cultura. 3. ed. São Paulo, SP: 

Loyola, 2000.  

 

DISCIPLINAS DO QUINTO SEMESTRE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-36 Responsabilidade Civil CÓD. DISCIPLINA: G16031  

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 02 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 19 

2. EMENTA 

Revisão de: negócios jurídicos-planos da existência, da validade e da eficácia; 

defeitos dos negócios jurídicos-nulidades absolutas e relativas; modalidades dos negócios 

jurídicos-condição, termo e encargo. Elementos sobre o fato ilícito: noções e abuso de 

poder. Visão histórica e sistemática da responsabilidade civil. Teoria  geral

 do dano e sua reparação. Tipologia das ocorrências

 de responsabilidade civil. Dano material e dano moral. Responsabilidade 

contratual e extracontratual (aquiliana). Responsabilidade objetiva e subjetiva. Excludentes 

de responsabilidade civil. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos doutrinários e 

visão jurisprudencial. 4. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2009. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas relações de consumo. 3 ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2012. (e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2012. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 25. ed. v. 7, São Paulo, SP: Saraiva, 

2011.  

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 

defesa do fornecedor. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. 

SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros 

da reparação à diluição dos danos. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011.  

WALD, Arnold. Direito Civil. 20. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. v. 7. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-24 Direito Penal III CÓD. DISCIPLINA: G16020 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 17 

 

2. EMENTA 

Teoria geral da parte especial do Código Penal e legislação extravagante. Crimes contra a 

pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a 

organização do trabalho. Crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. 

Crimes contra os costumes. Leis extravagantes: genocídio, crimes hediondos, 

entorpecentes, discriminação racial, crime organizado e estatuto do desarmamento. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 4. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. 

COLNAGO, Rodrigo. Legislação penal especial. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 8. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Legislação penal especial-Simplificado. 8 ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

(e-book) 

FREITAS, Vladimir Passos de. Abuso de Autoridade-Notas de Legislação, Doutrina e 

Jurisprudência à Lei 4.898. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 1965. 

GONÇALVEZ, Victor Eduardo Rios. Crimes Hediondos: Tóxicos, Terrorismo, Tortura. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2002. 

JUNQUE, Gustavo Octaviano Diniz. Legislação penal especial. 6. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2009. v.1. 

PASSARELLI, Eliana. Dos crimes contra as relações de consumo: Lei federal nº 8.078/90 

(CDC). São Paulo, SP: Saraiva, 2002. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-25 Direito Administrativo I CÓD. DISCIPLINA: G16021 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 21 

 

2. EMENTA 

Direito Administrativo: origem, objeto e conceito. O regime jurídico-administrativo. A 

organização administrativa. Figuras jurídicas  introduzidas  pela

 reforma administrativa. Atividade administrativa. Poderes da 

Administração. Poderes e deveres do administrador. Atos administrativos. Controle da 

Administração Pública. Responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado  por

 comportamentos administrativos. Agentes públicos. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26. ed., rev., ampl. e 

atual. São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-book) 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Malheiros, 2013. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2001.  

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 6. ed., rev. e atual. Belo Horizonte: 

Fórum, 2010. 

PIRES, Antonio Cecílio Moreira. Direito administrativo. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-

book) 

SANTOS, Mauro Sérgio dos. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro, RJ: GEN: 

Forense, 2012. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-26 Direito Civil III CÓD. DISCIPLINA: G16022 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 19 

 

2. EMENTA 

Direito das coisas. Objeto em geral do Direito das Coisas e suas modalidades. Bens 

excluídos por indisponibilidade absoluta e relativa. Posse. Conceituação e natureza da 

posse e a sua evolução no direito antigo e moderno. Classificação de posse e suas 

modalidades. Efeitos da posse. Proteção possessória. Composse. Função social da Posse. 

Propriedade e domínio em geral. Aquisição e perda da propriedade móvel. Propriedade 

imóvel. Aquisição da propriedade pelo registro. Perda da propriedade. Condomínio. 

Aquisição e perda da propriedade móvel. Propriedade imóvel. Função social da 

propriedade. Direito de vizinhança. Proteção do direito de propriedade. Direitos reais 

limitados de fruição. Direito real de aquisição. Direitos reais de garantia. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2012.  

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil 3: direito das coisas. 42. ed. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2011. (e-book) 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 12. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. v. 5. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARONNE, Ricardo. Propriedade e domínio: reexame sistemático das noções nucleares de 

direitos reais. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 1999. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Lumen Juris, 2009.  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das coisas. 13. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Curso completo de direito civil. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: 

GEN: Método, 2010.  

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 25. ed Rio de Janeiro, RJ: Forense, 

2012. v. 2. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-27 Direito Processual Civil III CÓD. DISCIPLINA: G16023  

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 20 

 

2. EMENTA 

Dos Processos nos Tribunais. Da uniformização de jurisprudência. Da declaração de 

inconstitucionalidade. Da homologação de sentença estrangeira. Da ação rescisória. Dos 

Recursos. Disposições gerais. Dos requisitos de admissibilidade. Dos recursos em espécie. 

Da apelação. Das espécies de agravo. Dos embargos infringentes. Dos embargos de 

declaração. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

Do recurso Extraordinário. Do Recurso Especial. Dos embargos de divergências. Da ordem 

do processo nos Tribunais. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 7. ed. Salvador: Edições PODIVM, 2012. 

v. 3. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2011. v.3. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 48. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2013. v. 2. (e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 14. ed., rev., atual.  

Rio de Janeiro, RJ : Lumen Juris, 2007. v. 2. 

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo curso de direito processual civil 3: execução e 

processo cautelar. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. (e-book) 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. 6. ed. São 

Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2007. v. 2 e 4. 

SANTOS, Ernani Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. 15. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. v. 1 e 2. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 16. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Forense, 2012. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-28 Direito Constitucional III CÓD. DISCIPLINA: G16024 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 21 

 

2. EMENTA 

Defesa de Estado e das Instituições Democráticas: Estado de Defesa e Estado de Sítio; 

Forças Armadas; Segurança Pública. Tributação e Orçamento. Ordem Econômica e 

Financeira. Ordem Social. Disposições Constitucionais Gerais e Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Tendências Atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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MARTINS, Ives Gandra da Silva. Tratado de direito constitucional. São Paulo, SP: Saraiva, 

2010. v.2. (e-book) 

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 

estudos de direito constitucional. 4. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2013. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição: 

direito constitucional positivo. 19. ed., rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. 

CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA, Márcio Fernando Elias; SANTOS, Marisa 

Ferreira dos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010.  

DEZEN JUNIOR, Gabriel. Curso completo de direito constitucional: constituição brasileira-

comentada e interpretada (atualizada até a Emenda Constitucional nº 52, de 8 de março de 

2006). 11. ed. ampl. Brasília: Vestcon, 2006. 

MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança 

e ações constitucionais. 33. ed. São Paulo, SP: Malheiros, 2010. 

SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Direito processual constitucional. 3. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2009. 

 

DISCIPLINAS DO SEXTO SEMESTRE 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-29 Direito Penal IV CÓD. DISCIPLINA: G16025 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 24 

 

 

2. EMENTA 

Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a paz pública. 

Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Legislação extravagante: 



 

 

147 

 

Atos infracionais (ECA), Crimes contra o meio ambiente, Abuso de autoridade, Crimes 

contra a ordem econômica e tributária, Crimes contra sistema financeiro, Crimes de 

trânsito, Crimes eleitorais e Contravenções penais. Noções de Direito Penal Militar. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 3. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2009. v. 4 e 5. 

COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito penal: parte especial. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 

2010. v. 6 e 7. (e-book) 

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 6. ed., rev., 

reform. e ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 11. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

MARCÃO, Renato. Estatuto do Desarmamento. 4. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-book) 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. 23. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: 

Atlas, 2009. 

MORO, Sergio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-

book) 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito penal: parte especial. 2. ed. rev. e amp. São Paulo, SP: 

Revista dos Tribunais, 2013. v. 2. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-30 Direito Financeiro CÓD. DISCIPLINA: G16026 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 28 

 

2. EMENTA 

Atividade financeira do Estado. Necessidades Públicas. Fenômeno financeiro. Direito 

Financeiro no Brasil. Receita Pública. Crédito Público. Despesa Pública. Orçamento Público. 

Controle e Fiscalização orçamentária. Controle Externo e Controle Interno. Tribunais de 

Contas. Responsabilidade Fiscal. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 22. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-

book)  

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 4. ed., rev. e atual. e ampl. São 

Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2011.  

SQUIZZATO, Ana Carolina. Direito Financeiro e Econômico. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 

2013. (e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema tributário. 

10. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2006. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário.14. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Renovar, 2007 

PISCITELLI, Tathiane. Direito Financeiro Esquematizado. 3. ed., Rio de Janeiro, RJ: Grupo 

GEN, 2012. (e-book) 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Tratado de direito financeiro. V. 1, 1. ed., São Paulo, SP: 

Saraiva, 2013. (e-book) 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Tratado de direito financeiro. V. 2, 2. ed., São Paulo, SP: 

Saraiva, 2013. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-31 Direito Administrativo II CÓD. DISCIPLINA: G16027 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 25 

 

2. EMENTA 

Licitações Públicas. Contratos Administrativos. Serviços públicos. Bens públicos. Intervenção 

do Estado na propriedade privada e atuação no domínio econômico. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 
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MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Malheiros, 2013. 

PIRES, Antonio Cecílio Moreira. Direito administrativo. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-

book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26 ed., rev., ampl. e 

atual. São Paulo, SP: Atlas, 2013. 

GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 6. ed., rev. e atual. Belo Horizonte: 

Fórum, 2010. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Malheiros, 2013. 

SANTOS, Mauro Sérgio dos. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro, RJ: GEN: 

Forense, 2012. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-32 Direito Civil IV CÓD. DISCIPLINA: G16028 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 26 

 

2. EMENTA 

Do Direito de Família. Do casamento. Dos impedimentos e Causas suspensivas 

matrimoniais. Dos efeitos jurídicos do casamento. Dos regimes de bens entre os cônjuges. 

Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Das Relações de Parentesco. Da filiação. 

Do reconhecimento de filhos. Da adoção. Do poder familiar. Dos alimentos. Da união 

estável. Da Tutela. Da Curatela. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, Fábio Uchoa. Curso de direito civil: família e sucessões. 5. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. (e-book) 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 28. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2004. v. 6. 
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VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Direito civil. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da família de fato: de acordo com o novo código civil-lei 

nº 10.406, de 10-01-2002. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011. 

AZEVEDO, Álvaro Villaça (Coord.). Código civil comentado. São Paulo, SP: Atlas, 2003. 

RODRIGUES, Silvio. Comentários ao Código Civil: parte especial do direito da família do 

casamento. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. v. 17. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 13. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013. 

WALD, Arnoldo; FÁBREGAS, Luiz Murillo; FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da (Colab.). O novo 

direito de família. 15. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2002. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-33 Direito Processual Civil IV CÓD. DISCIPLINA: G16029 

 CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 27 

 

 

2. EMENTA 

Introdução ao processo de execução. A execução em geral. Partes, competência e título 

executivo. Responsabilidade patrimonial. Liquidação de sentença. As diversas espécies de 

execução. Cumprimento de sentença. Legislação codificada e legislação extravagante. 

Embargos do Devedor. Remição. Suspensão e extinção do processo. Recursos. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2011. v. 3. 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. As reformas de 2006 do Código de Processo Civil execução 

dos títulos extrajudiciais : Lei n.11.382, de 6 de dezembro de 2006. São Paulo, SP: Saraiva, 

2007. (e-book) 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 43. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro, RJ: Forense, 2011. 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSIS, Araken de. Manual da execução. 14. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Revista 

dos Tribunais, 2012. 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 4. ed. Salvador: Edições PODIVM, 2012. 

v. 5. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. 3. ed., rev. e 

atual. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2011. v. 3. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 27. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. v. 3. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso 

avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2005. v. 2. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-34 Direito Processual do Trabalho I CÓD. DISCIPLINA: G16030 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 18 e 27 

 

2. EMENTA 

Introdução. Organização, Funcionamento e Competência da Justiça do Trabalho. Atos, 

Termos e Prazos Processuais. Distribuição. Custas. Jurisprudências. Das Partes e seus 

Procuradores. Dissídio Individual: Fases Postulatória, Conciliatória, Probatória e Decisória. 

Procedimentos Especiais. Estudo do direito processual do trabalho e novas competências. 

Tendências atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MALTA, Cristóvão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. 35. ed. São Paulo, SP: 

LTr, 2008. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos 

de petições, recursos, sentenças e outros. 33. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

ULHÔA, Marcos Dani. Direito Processual do Trabalho no TST. Rio de Janeiro, RJ: GEN, 2012. 

(e-book) 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 11. ed. São Paulo, 

SP: LTr, 2013. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual Esquemático de Direito e Processo do 

Trabalho. 13. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2005. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 28. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2013. 

OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Execução na justiça do trabalho: doutrina, jurisprudência, 

súmulas e orientações jurisprudenciais. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Revista dos 

Tribunais, 2007. 

SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 9. ed., rev. atual. e ampl. Rio de 

Janeiro, RJ: Método, 2012. (e-book) 

 

DISCIPLINAS DO SÉTIMO SEMESTRE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-35 Ética no Direito CÓD. DISCIPLINA: G00007 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 02 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 22 e 33 

 

2. EMENTA 

Reflexões éticas acerca de problemas contemporâneos relativos ao Direito e também 

àqueles atinentes à atuação do profissional do Direito. Ética Profissional do Advogado. 

Código de Ética. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 6. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2011. 

MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil: Comentários ao 

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), ao regulamento geral da advocacia e ao 

Código de Ética e Disciplina da OAB. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-book) 

PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de direito público e 
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privado: introdução ao estudo do direito e noções de ética profissional. 24. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Atlas, 2004. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Guilherme Assis de; CHRISTMANN, Martha Ochsenhofer. Ética e direito: uma 

perspectiva integrada. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: 

Revista dos Tribunais, 2013. 

SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito: Uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: 

Fabris, 2002. 

PEGORARO, O. Ética dos maiores mestres, através da história. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 

2006.  

ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica, 5ª edição. São Paulo, SP: Saraiva, 2012 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-36 Direito da Criança, Adolescente e Idoso CÓD. DISC: G16032 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 02 C/H: 30 

PRÉ-REQUISITO: 32 

 

2. EMENTA 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Princípios. Agentes responsáveis pela aplicação 

do Direito da Infância e da Juventude. Direitos Fundamentais. Medidas de proteção à 

criança e ao adolescente. Medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Da prática do Ato 

Infracional. Garantias processuais. Remissão. Procedimentos de apuração. Aplicação e 

execução de medidas socioeducativas. 

 

DIREITO DO IDOSO: Princípios. Agentes responsáveis pela aplicação dos Direitos do idoso. 

Direitos Fundamentais. Medidas de proteção e competência para aplicação das medidas 

de proteção. Entidades de Atendimento ao idoso. Infrações 

administrativas e proteção penal do idoso. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de 

família: guarda compartilhada à luz da Lei n. 11.698/08: família, criança, adolescente e 

idoso. São Paulo, SP: Atlas, 2008.  

TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 8. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2012. (e-book) 

VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto do idoso comentado. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2011. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CABRERA, Carlos Cabral; WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa; FREITAS JUNIOR, 

Roberto Mendes de. Direitos da criança, do adolescente e do idoso: doutrina e legislação. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 

ISHIDA, Válter Kenji. A infração administrativa no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 7. ed. São 

Paulo, SP: Malheiros, 2003.  

MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Coord.). Curso de direito da criança e do 

adolescente: aspectos teóricos e práticos . 4. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Lumen 

Juris, 2010. 

CHIMENTI, Ricardo Cunha; CAPEZ, Fernando; ROSA, Márcio Fernando Elias; SANTOS, Marisa 

Ferreira dos. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-37 Direito Processual Penal I CÓD. DISCIPLINA: G16033 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 28 e 29 

 

2. EMENTA 

Do Processo em Geral. Disposições Preliminares. Do Inquérito Policial. Ação Penal. Ação 

Civil. Competência. Das Questões e Processos Incidentes. Das Provas. Da Prisão e da 

Liberdade Provisória. Das Citações e Intimações. Da Sentença. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 10. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. (e-book) 

TORNAGHI, HÉLIO. Curso de processo penal. 9. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 1995. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 15. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 7. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2001. 

LIMA, Arnaldo Siqueira de. Inovações no inquérito policial. 7. ed. Brasília: Universa, 2003. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 11. ed., rev. atual. e 

ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 9. ed., rev., 

atual. e ampl. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2012. 

RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 18. ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro, RJ: 

Lumen Juris, 2011. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-38 Direito Processual do Trabalho II CÓD. DISCIPLINA: G16034 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 34 

 

2. EMENTA 

Procedimentos Especiais nos Tribunais. Rito Sumário. Procedimentos Cautelares. Ação civil 

pública Dissídio Coletivo. Recursos na esfera trabalhista. Fases da Execução. Modalidades e 

Formas de Execução. Execução e Trâmites Finais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MALTA, Cristóvão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. 35. Ed. São Paulo, SP: 

LTr, 2008. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos 

de petições, recursos, sentenças e outros. 33. Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 
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ULHÔA, Marcos Dani. Direito Processual do Trabalho no TST. Rio de Janeiro, RJ: GEN, 2012. 

(e-book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 11. Ed. São Paulo, 

SP: LTr, 2013. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual Esquemático de Direito e Processo do 

Trabalho. 13. Ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2005. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 28. Ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2013. 

OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Execução na justiça do trabalho: doutrina, jurisprudência, 

súmulas e orientações jurisprudenciais. 6. Ed., ver., atual. E ampl. São Paulo, SP: Revista dos 

Tribunais, 2007. 

SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 9. Ed., ver. Atual. E ampl. Rio de 

Janeiro, RJ: Método, 2012. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-39 Direito Civil V CÓD. DISCIPLINA: G16035 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 32 

 

2. EMENTA 

Sucessão. Momento e local da sucessão. Transmissão da Herança. Aceitação e Renúncia. 

Herança Jacente e Vacância. Capacidade para suceder. Indignidade. Sucessão legítima. 

Vocação Hereditária. Direito de representação. Herdeiros necessários. Sucessão 

Testamentária. Capacidade para dispor em testamento e para receber. Formas Ordinárias 

de Testamento. Testamentos especiais. Codicilo. Disposições testamentárias em geral. 

Legados. Substituições. Direito de Acrescer entre herdeiros e legatários. Redução das 

disposições testamentárias. Revogação dos testamentos. Colação. Deserdação. Do 

Inventário. Da Partilha. Sonegados e sobrepartilha. Garantia dos quinhões hereditários. 

Responsabilidade Civil no âmbito do Direito das Sucessões. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Inventários e partilhas: direito 

das sucessões: teoria e prática. 22. Ed., ver. E atual. São Paulo, SP: LEUD-Livraria e Editora 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-40 Direito Processual Civil V CÓD. DISCIPLINA: G16036 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 33 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-41 Direito Tributário I CÓD. DISCIPLINA: G16037 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 
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PRÉ-REQUISITO: 30 
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DISCIPLINAS DO OITAVO SEMESTRE 

 

 DISCIPLINA-42 Optativa CR: 04 C/H: 60 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-43 Direito Processual Penal II CÓD. DISCIPLINA: G16038 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 
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PRÉ-REQUISITO: 37 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
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COD. DISCIPLINA: G16039 CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 120 

PRÉ-REQUISITO: 35 e 40 
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DISCIPLINA-45 Direito Empresarial I CÓD. DISCIPLINA: G16040 
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2. EMENTA 

Histórico do Direito Comercial. Autonomia e objeto do Direito Empresarial. Fontes do 
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PRÉ-REQUISITO: 36 
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DISCIPLINAS DO NONO SEMESTRE 
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DISCIPLINA-51 Pesquisa Jurídica CÓD. DISCIPLINA: G16046 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 01 e 45 

 

2. EMENTA 

Teoria do conhecimento, Instrumentos do conhecimento. A Ciência, Metodologia científica. 

A pesquisa, Tipos de pesquisa. Metodologias da pesquisa jurídica, Interpretação das leis. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-52 Direito Internacional Público CÓD. DISCIPLINA: G16047 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 28 

 

2. EMENTA 

Análise das relações internacionais, em suas características contemporâneas, identificando 

os diferentes sujeitos de Direito que atuam no cenário externo. Fixação das fontes do 

Direito Internacional e análise de suas relações com o Direito Interno, bem como do 

processo de celebração de tratados internacionais, propiciando fundamentos doutrinários à 

assimilação do Direito Internacional Positivo. Análise dos meios de solução de controvérsias 
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internacional do Estado. Direito Comunitário e Direito da Integração Econômica. Mercosul. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; CASELLA, Paulo B. Manual 

de direito internacional público. 20. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 



 

 

169 

 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Renovar, 2004. 

REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 13. ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-

book) 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito internacional público: O estado em direito das 

gentes. 3. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 

HUSEK, Carlos Roberto. Curso de direito internacional público. 2. ed. São Paulo, SP: LTr, 

2004. 

RANGEL, Vicente Marotta; RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais: 

legislação internacional anotada. 9. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2011. 

VARELA, Marcelo. Direito Internacional Público. 3 ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2013. (e-

book) 

GOMES, Fábio Luiz. Direito Internacional, Perspectivas Contemporâneas. 1. ed., São Paulo, 

SP: Saraiva, 2010. (e-book) 

 

DISCIPLINAS DO DÉCIMO SEMESTRE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-53 Direito Empresarial III CÓD. DISCIPLINA: G16048 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 49 

 

2. EMENTA 

Sociedades em espécie. Sociedade em comum e em Conta de Participação. Sociedade 

Simples. Sociedades Empresárias: em comandita simples, em nome coletivo, limitada, em 

comandita por ações. Breve histórico. Constituição societária. Sociedade Limitada. 

Sociedade Anônima. Breve histórico. Conceito e classificação. Nome empresarial. Formação 

e modificação do Capital. Ações. Mercado de Capitais. Constituição da S.A. 

Responsabilidade e Acionista Controlador e Acordo de Acionistas. Órgãos da 

Companhia. Dividendos. Concentração empresarial. Dissolução, liquidação e extinção da 

companhia. 
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3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAMEDE, Gladstone. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. v.1, 

2. Ed. São Paulo, SP: Atlas. 2007. 

NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2013. (e-book) 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 29. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 13. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2011. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 10. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 

microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 35. Ed. Rio de Janeiro, RJ: GEN: 

Forense, 2012. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário.5. ed. 

São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-book) 

VENOSA, Sílvio de Salvo; Rodrigues, Cláudia. Direito civil: direito empresarial. 4. Ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2012. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-54 Direito Ambiental CÓD. DISCIPLINA: G16049 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 23 e 28 

 

2. EMENTA 

Direito Ambiental: noções, conceito, relações com ramos do Direito. Tutela Constitucional 

do Meio Ambiente. Tutela Administrativa do Meio Ambiente. Tutela Civil do Meio 

Ambiente. Tutela Penal do Meio Ambiente. Tutela Internacional do Meio Ambiente. Tutela 

Processual do meio Ambiente. Poluição. Proteção do patrimônio ambiental. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 15. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-book) 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2012. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo, SP: 

Malheiros, 2009. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GOMES, Luís Roberto. Princípios Constitucionais de Proteção ao Meio Ambiente. São 

Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 1999. 

BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito ambiental. 2.ed. São Paulo, SP: Atlas, 2008. 

(e-book) 

MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de direito ambiental. São Paulo, SP: Atlas, 2004. (e-

book) 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. rev. São Paulo, SP: 

Malheiros, 1995. 

SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. 8. ed., rev., atual. E ampl. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2010. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-55 Prática Jurídica Simulada III-Processo do Trabalho  

CÓD. DISCIPLINA: G16050 CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 120 

PRÉ-REQUISITO: 50 

 

2. EMENTA 

Processo do Trabalho. Exercício de experiência da prática forense, desde a peça inicial, em 

seus respectivos procedimentos, até a final sentença. Elaboração de recursos nas mais 

variadas esferas da jurisdição trabalhista. Procedimentos no cartório simulado. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHOHFI, Thiago; CHOHFI, Marcelo Chaim. Prática Forense Trabalhista. 5. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: GEN, 2013. (e-book) 

GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. 16. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. 
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MALTA, Cristóvão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. 35. ed. São Paulo, SP: 

LTr, 2008. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 37. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 11. ed. São Paulo, 

SP: LTr, 2013. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos 

de petições, recursos, sentenças e outros. 33. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 28. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2013. 

PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento: direito processual 

do trabalho, organização judiciária trabalhista brasileira, processo e procedimento 

prático.16. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2000. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-56 Introdução à Psicologia Jurídica CÓD. DISCIPLINA: G16051 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 02 C/H: 30 

PRÉ-REQUISITO: 186 Créditos 

 

2. EMENTA 

Definição, origens e desenvolvimento da Psicologia Jurídica no Brasil. Relação entre 

Psicologia e Direito. Responsabilização e reparação. Temas específicos de Psicologia nos 

Tribunais. A construção de uma visão interdisciplinar entre a Psicologia e o Direito. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONÇALVES, Hebe Signorini; BRANDÃO, Eduardo Ponte (Coord.). Psicologia jurídica no 

Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Nau Editora, 2011. 

PAULO, Beatrice Marinho Paulo. Psicologia na prática jurídica. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2012. (e-book) 

SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface 
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da psicologia com direitos nas questões de família e infância. São Paulo, SP: Casa do 

Psicólogo, 2003. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBERGARIA, Jason. Criminologia: teoria e pratica. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: AIDE Editora, 

1988. 

HUSS, Matthew T. Psicologia forense: pesquisa, prática clínica e aplicações . Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 

MIRA Y LÓPEZ, Emilio. Manual de psicologia jurídica. 2. ed. São Paulo, SP: Vida Livros, 2011.  

SHINE, Sidney (Coord.). Avaliação psicológica e lei: adoção, vitimização, separação 

conjugal, dano psíquico e outros temas. 2. ed. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 2008.  

TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 4. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-57 Direito Internacional Privado CÓD. DISCIPLINA: G16052 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 02 C/H: 30 

PRÉ-REQUISITO: 52 

 

2. EMENTA 

Teorias. Fontes. Direito Civil Internacional. Direito Processual Internacional. Normas do 

Direito Internacional Privado. Aplicação do Direito do Estrangeiro. Direito Comercial

 Internacional. Contratos internacionais (Convenção de Viena e UNIDROIT). 

Arbitragem Comercial Internacional. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 16. ed. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2013. (e-book) 

AMORIM, Edgar Carlos; OLIVEIRA Jr., Vicente de Paulo Augusto. Direito Internacional 

Privado, 11. ed., Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2011. (e-book) 

DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Renovar, 2005. 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEL’OLMO, Florisbal de Souza. Curso de direito internacional privado. 9. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Forense, 2011. 

RANGEL, Vicente Marotta; RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais: 

legislação internacional anotada. 9. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2011. 

GOMES, Fábio Luiz. Direito Internacional, Perspectivas Contemporâneas. 1. ed., São Paulo, 

SP: Saraiva, 2010. (e-book) 

TEIXEIRA, Carla Noura. Direito internacional para o século XXI. 1 ed., São Paulo, SP: Saraiva, 

2012. (e-book). 

CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional no tempo moderno de Suarez a Grócio. São 

Paulo, SP: Atlas, 2013. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-58 Monografia-Direito CÓD. DISCIPLINA: G16053 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 51 

 

2. EMENTA 

Redação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na modalidade monografia, orientada 

por educadores cuja área de atuação seja pertinente ao tema a ser abordado pelo 

estudante. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Além da bibliografia específica, de acordo com o tema a ser abordado pelo estudante, no 

que tange às regras, o estudante deverá se orientar pelo Manual para apresentação de 

trabalhos acadêmicos da Universidade católica de Brasília, disponível em 

http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz: uma 

monografia, uma dissertação, uma tese. 9. ed., rev. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. (e-book) 

VIEIRA, Liliane dos Santos. Pesquisa e monografia jurídica na era da informática. 3. ed. 

Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2007. 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia 

para os cursos de direito. São Paulo, SP: Saraiva, 2001. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5. ed. São Paulo, SP: Editora Revista dos 

Tribunais, 2001. 

Manual de Metodologia da Pesquisa de Direito, 5. ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2009. (e-

book) 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica/ teoria da ciência e iniciação à 

pesquisa. 29. ed. Porto Alegre, RS: Editora Vozes, 2011. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-01 Sociologia Geral CÓD. DISCIPLINA: G37001 

CURSO: Formação Geral CÓD. CURSO: 300 

CR: 04 C/H: 120 

 

2. EMENTA 

Vivência e histórico da disciplina. Sociedade e Cultura. Organização e estrutura social. 

Mudança Social. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, Marilena de Sousa. O que é ideologia. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP: Brasiliense, 

2001. 

DURKHEIM, Émile,. As regras do método sociológico. São Paulo, SP: Martin Claret, 2007. 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia geral e jurídica: introdução à lógica jurídica, instituições do 

direito, evolução e controle social. 6. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RAMOS, Alberto Guerreiro. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro, RJ: 

UFRJ, 1995 
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COULSON, Margaret Anne; RIDDELL, David S. Introdução crítica à sociologia. 5. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Zahar, 1979. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Global, 2006. 

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia do direito: fundamentos de sociologia geral 

: sociologia aplicada ao direito. 8. ed. São Paulo, SP: Atlas, c1979. 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia geral e jurídica: manual dos cursos de direito. 5. ed., 

reform. São Paulo, SP: Saraiva, 2004. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-02 Língua Brasileira de Sinais-Libras CÓD. DISCIPLINA: G00304 

CURSO: Letras CÓD. CURSO: 300? 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA 

A história da educação dos surdos. Aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos da 

Língua Brasileira de Sinais. A relação entre LIBRAS e a Língua Portuguesa. Processos de 

significação e subjetivação. O ensino-aprendizagem em LIBRAS. A linguagem viso-gestual e 

suas implicações em produções escritas. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira estudos linguísticos. Porto Alegre: 

ArtMed, 2011. 

SILVA, Marília da Piedade Marinho. A construção de sentidos na escrita do aluno surdo. 3. 

ed. São Paulo, SP: Plexus, 2001. 

SKLIAR, C. (org). Atualidade da educação bilíngue para surdos: processos e projetos 

pedagógicos. 3. ed. Porto Alegre, RS: Mediação, 2009. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LODI, Ana Claudia Balieiro (Coord). Letramento e minorias. 4. ed. Porto Alegre, RS: 

Mediação, 2010. 

SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo, SP: 

Companhia das Letras, 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial; SALLES, 

Heloisa Maria Moreira Lima. Ensino de língua portuguesa para surdos: Caminhos para a 
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prática pedagógica. Brasília, DF: MEC, 2002. 

LIMA-SALES, Heloisa Maria Moreira; NAVES, Rozana Reigota (Coord.). Estudos gerativos de 

língua de sinais brasileira e de aquisição do português (L2) por surdos. Goiânia, GO: 

Cânone Editorial, Editora da UCG, c2010. 

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico ilustrado 

trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2001. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-03 Inglês Instrumental para as Ciências Sociais Aplicadas CÓD. DISCIPLINA: 

G00014 

CURSO: Letras CÓD. CURSO: CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA 

Estratégias de leitura. Estudo das estruturas básicas da língua inglesa: tempos verbais; 

verbos de modalização; referência pronominal; voz passiva; estrutura nominal. Processo de 

formação de palavras. Leitura e interpretação de textos acadêmicos em inglês na área das 

Ciências Sociais. Estudo sobre as formas de desenvolvimento do parágrafo e das diferentes 

organizações textuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOUAISS, Antônio; CARDIM, Ismael. Mini-webster's dicionário: inglês/português. Rio de 

Janeiro: Editora Record, 1995 

LANDO, Isa Mara; COLES, David. Vocabulando: vocabulário prático inglês-português : from 

ability to zest. Ed. ampl. e atual. São Paulo, SP: Disal, 2006 

MURPHY, Raymond; SMALZER, William R. Grammar in use intermediate: self-study 

reference and practice for students of English : with answers. 2. ed. New York, NY: 

Cambridge Press, 2009. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FURSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos inglês-português. 24. ed. São 

Paulo, SP: Editora Globo S/A, 2010. 

CÁRNIO, Thaís Cíntia. Dicionário jurídico de termos contratuais inglês-português. São Paulo 

Atlas 2010 

NASH, Mark G.; FERREIRA, Willians Ramos. Michaelis: dicionário de expressões idiomáticas 
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: inglês-português. São Paulo, SP: Melhoramentos, 2008. 

SWAN, Michael. Practical English usage. 2. ed. New York, NY: Oxford University Press, 1995. 

LA TOULOU, Marina Belivacqua de. Dicionário jurídico bilíngue português-inglês; inglês-

português. São Paulo Saraiva, 2009. 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-04 Empreendedorismo e Inovação CÓD. DISCIPLINA: G00401 

CURSO: Área de Ciências Sociais Aplicadas CÓD. CURSO: 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA 

O empreendedorismo como resposta ao novo conceito de empregabilidade. 

Desenvolvimento de atitudes, capacidades e habilidades empreendedoras. A importância 

da inovação tecnológica como diferencial competitivo para a pequena e média empresa. 

Abertura e gerenciamento de novos negócios. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 4. 

ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier: Campus, 2012. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2004. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor . 3. 

ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. São Paulo, SP: Sextante, 2008. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (enterpreneurship): prática 

e princípios. São Paulo, SP: Pioneira, 2001 

BESSANT, J. R; TIDD, Joseph. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre, RS: Bookman, 

2009. 
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BARON, Robert A; SHANE, Scott Andrew. Empreendedorismo: uma visão do processo . São 

Paulo: Cengage Learning, 2007. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-05 Planejamento e gestão de Projetos CÓD. DISCIPLINA: G03020 

CURSO: Área de Ciências Sociais Aplicadas CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

 

2. EMENTA 

Introdução ao estudo de projetos; Estudo de mercado;; Custos e receitas; Avaliação 

financeira e econômica; Incerteza do projeto; Execução do projeto. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUARQUE, Cristovam. Avaliação econômica de projetos: Uma apresentação didática. 12. 

ed Rio de Janeiro: Campus, 1984. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de investimentos: 

matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 

11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JUNIOR, Roque. Fundamentos em gestão de 

projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo, 

SP: Atlas, 2011. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROSS, Stephen A. Administração financeira. 8. Porto Alegre ArtMed 2010. 

LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; RIGO, Claúdio Miessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi 

Szabo. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. 3. ed., rev. 

atual pela Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2010. 

SECURATO, José Roberto. Decisões financeiras em condições de risco. São Paulo, SP: Saint 

Paul, 2012. 

BRITO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. São Paulo Atlas 2006. 

HOJI, MASAKAZU. Administração financeira: uma abordagem prática : matemática 

financeira aplicada, estratégias financeiras, análise, planejamento e controle financeiro . 2. 

ed São Paulo: Atlas, 2000. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-06 Direito Econômico CÓD. DISCIPLINA: G16054 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 06 e 30 

 

2. EMENTA 

Autonomia do Direito Econômico. Objeto do Direito Econômico. Intervenção do Estado na 

Economia como aspecto marcante do direito econômico. Autonomia como disciplina 

científica. Características. Novos desafios e perspectivas do direito econômico. A nova 

configuração jurídica.  As constituições-programas ou socialdemocratas. O direito 

econômico como direito da política econômica. Quantum de Estado. A crise da Regulação. 

Uma nova dimensão do direito econômico. Objetivos macroeconômicos da política 

econômica. Os meios e instrumentos da política econômica. As modalidades da intervenção 

econômica. O Direito da Regulação e as Agências:  noções gerais. Direito da Concorrência e 

legislação antitruste. Fundamentos Jurídicos para a proteção da ordem concorrencial. 

Sistema da lei antitruste brasileira. Interpretação e aplicação da Lei Federal nº  8.884/94. 

Instrumentos Tributários de Defesa da Concorrência. Competência administrativa, 

composição e atuação do CADE. O abuso do poder dominante, os cartéis e outras formas 

de abuso do poder econômico. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Os princípios 

da ordem econômica no Brasil. Fundamentos do Planejamento Econômico. Controle do 

abuso do poder econômico e do capital estrangeiro. Intervenção indireta e direta na 

economia e as empresas estatais. O crescimento econômico e a proteção ambiental como 

pressupostos do desenvolvimento sustentável. Tendências atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 6. Rio de Janeiro Forense 2010. 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 2. ed. rev., e atual. São Paulo, SP: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 

15.ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Malheiros Editores, 2012. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AGUILAR, Fernando Herren. Direito econômico do direito nacional ao direito supranacional. 

3. São Paulo Atlas 2012. 

GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira; BORGES, Antônio de Moura (Coord.). Intervenção do estado no 
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domínio econômico: temas atuais. São Paulo, SP: Lex Editora, 2006. 

VENÂNCIO FILHO, Alberto,. A intervenção do estado no domínio econômico: o direito 

público econômico no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Renovar; 1998. 

MASSO, Fabiano Dolenc Del. Direito Econômico-Esquematizado. Rio de Janeiro, RJ: Grupo 

GEN, 2012. (e-book) 

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito Econômico. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Grupo 

GEN, 2013. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-07 Medicina Legal CÓD. DISCIPLINA: G16055  

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 37 

 

2. EMENTA 

Estabelece os conceitos básicos  de documentos médico-legais, perícias, 

antropologia  forense, tanatologia forense, investigação de paternidade

 e maternidade, sexologia forense, traumatologia forense, energias de ordem 

química e físico-química, causa jurídica de morte. Realiza, ainda, o estudo desses capítulos 

fundamentais dando ênfase especial a relação do direito com a medicina legal. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALCÂNTARA, Hermes Rodrigues de; FRANÇA, Genival Veloso de (Coord.). Perícia médica 

judicial. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

ROBBINS, Stanley L.; COTRAN, Ramzi S.; KUMAR, Vinay. Fundamentos de Robbins: 

patologia estrutural e funcional. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2001. 

BINA, Ricardo Ambrósio Fazzani. Medicina legal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARANHÃO, Odon Ramos. Curso básico de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 

2002. 

ROMERO, José Odir. Roteiro de medicina legal. São José dos Campos, SP: Univap, 2002. 

SANTOS, William Douglas Resinente dos. Medicina legal: À luz do direito penal e processual 
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penal : teoria resumida e questões. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 

CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2012. 

FRANCO, Paulo Alves. Medicina legal aplicada: Comentários, jurisprudência, questões, 

modelos, ilustrações, genética. Leme: LED, 1998. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-08 Direitos Humanos CÓD. DISCIPLINA: G16056 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 28 

 

2. EMENTA 

Direitos humanos.  Organização das Nações Unidas. Genocídio. Declaração 

Universal de Direitos Humanos. Reclusos. Discriminação racial. Direitos civis. Direitos 

políticos. Direitos econômicos. Direitos sociais. Direitos culturais. Discriminação 

contra mulheres. Tortura. Infância e juventude. Índios. Trabalho. Trabalho infantil. Conflitos 

armados. Pessoas com deficiência. Sistema regional. OEA. Direito humanitário. Direito dos 

refugiados. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. 3. ed., São Paulo, SP: Saraiva, 

2012. (e-book) 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 13. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2011. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed., rev. e 

atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 

Hannah Arendt. São Paulo, SP: Companhia das Letras, c1988. 

BUCCI, Daniela; SALA, José Blanes; CAMPOS, José Ribeiro de. Direitos Humanos-Proteção e 

Promoção, 1 ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2012. (e-book) 
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TRINDADE, Antônio Augusto Cançado,. A proteção internacional dos direitos humanos: 

Fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. 

TRINDADE, José Damião de Lima. História social dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo, SP: 

Peirópolis, 2011. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-09 Hermenêutica e Aplicação do Direito CÓD. DISCIPLINA: G16057 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 08 e 11 

 

2. EMENTA 

A dimensão axiológica do direito; ordenamento jurídico positivo: métodos e sistemas da 

hermenêutica jurídica, interpretação na dinâmica do direito; interpretação, integração, 

aplicação do direito; teoria da argumentação jurídica. Descrição do programa sistema 

jurídico positivo; conceito de sistema jurídico; estrutura lógico-sistemática do sistema 

jurídico; unidade do sistema na pluralidade normativa; dimensão axiológica; a linguagem 

jurídica. Interpretação do Direito; interpretação e aplicação do direito: correlação 

teleológica; interpretação dogmática e a dinâmica do direito, tipos de interpretação: 

especificadora, restritiva e extensiva. Espécies de interpretação jurídica: segundo o objeto e 

o autor da interpretação. Métodos e sistemas de interpretação do direito. Interpretação e 

Integração do Direito. Plenitude lógica do ordenamento jurídico: lacunas ideológicas. As 

lacunas legais. Métodos e instrumentos da integração do direito. A aplicação do direito. 

Modos de aplicação e respectivos fins. Limites da eficácia da lei no tempo e no espaço. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 4. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP: Atlas, 2003. 

FRIEDE, Reis. Ciência do direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 8. ed., rev., 

atual. e ampl. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 2011. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Forense, 2011. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição 
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ao estudo do direito. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Livraria e Editora Renovar Ltda., 

2003. 

ENGISCH, Karl; MACHADO, João Baptista (Trad.). Introdução ao pensamento jurídico. 8. ed 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed., rev. e ampl. São Paulo, 

SP: Malheiros, 2011. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 

direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e Interpretação Jurídica. 1 ed., São Paulo, 

SP: Saraiva, 2010. (e-book) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-10 Direito Agrário CÓD. DISCIPLINA: G16058 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 28 

 

2. EMENTA 

O regime sesmarial e a “Lei de Terras” de 1.850 como referenciais históricos do Direito 

Agrário no Brasil. A institucionalização do Direito Agrário (Emenda 

Constitucional nº 10/64) e o “Estatuto da Terra”. Os princípios do Direito Agrário. As 

atividades agrárias como objeto do Direito Agrário. O imóvel rural e sua 

classificação: módulo rural, latifúndio, minifúndio, empresa rural e parceleiro. A função 

social do imóvel rural. O instituto brasileiro de terras devolutas e seus procedimentos 

discriminatórios. A legitimação e a regularização de posses. A usucapião agrária. A reforma 

agrária. A desapropriação agrária. Colonização. Política Agrícola. O crédito rural. 

Cooperativismo e associativismo rural. Os contratos agrários. Cadastro e Tributação do 

imóvel rural. Planos, zoneamento e cadastro. Tributação da terra. Estatuto do trabalhador 

rural. Justiça e processos agrários. Legislação brasileira. INCRA. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro. 10. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP: 

Atlas, 2012. 

BARROSO, Lucas Abreu; MIRANDA, Alcir Gursen de; SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direito 

Agrário na Constituição,.3 ed., Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013 (e-book 
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LARANJEIRA, Raymundo (Coordenador). Direito agrário brasileiro. São Paulo: LTr, 1999. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERREIRA, Pinto. Curso de direito agrário: Estatuto da terra, reforma agrária, contratos 

agrários e pecuários, formulários, jurisprudência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BORGES, Paulo Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 11. ed., rev. São Paulo: 

Saraiva, 1998. 

LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Livraria e Editora Renovar Ltda., 1997. 

SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade rural. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Da função social da posse e sua consequência frente à 

situação proprietária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-10 Direito Eleitoral CÓD. DISCIPLINA: G16073 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 02 C/H: 30 

PRÉ-REQUISITO: 

 

2. EMENTA: Direito Eleitoral Brasileiro. Fontes e Conceitos. Direitos Políticos. Classificação. 

Alistamento Eleitoral. Elegibilidade: nacionalidade, plenitude do exercício dos direitos políticos, 

alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. Inelegibilidade: 

constitucionais e infraconstitucionais. Justiça Eleitoral: organização e competências. Partidos 

Políticos. Sistemas Eleitorais: sistema majoritário, proporcional e distrital. Convenções Eleitorais e 

Registro de Candidaturas. Reeleição e Condutas vedadas aos agentes públicos. Propaganda Política. 

Medidas preliminares à votação e à apuração. Votação. Apuração. Diplomação. Ações e 

Procedimentos Típicos Eleitorais. Recursos Eleitorais. Crimes eleitorais. 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KIMURA, Alexandre Issa. Manual de direito eleitoral. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2012. (e-

book) 

NIESS, Pedro Henrique Távora. Direitos Políticos: Condições de Elegibilidades e Inelegibilidade. São 

Paulo, SP: Edipro, 1996. 
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PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: Interpretação e Aplicação das Normas Constitucionais-

Eleitoras. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. (e-book) 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Código eleitoral anotado: e legislação complementar. 10. ed. 

Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2012. 

JARDIM, Torquato. Direito Eleitoral Positivo. 2. ed. rev. e ampl. Brasília: Jurídica, 1998. 

NOGUEIRA, José da Cunha. Manual Prático de Direito Eleitoral: Jurisprudência, Legislação, Doutrina 

e Prática. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 1989. 

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. São Paulo, SP: 

Atlas, 2012. (e-book) 

CERQUEIRA, Thales Tácito. Direito eleitoral esquematizado. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-11 Mediação e Arbitragem CÓD. DISCIPLINA: G16059 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 39 e 40 

 

2. EMENTA 

Histórico dos Mecanismos Extrajudiciais de Solução de Conflitos (MESCs). 

Mediação. Conceito, natureza e princípios. Autonomia das partes e a atitude do mediador. 

Aplicabilidade da mediação. Acordo. Direito Comparado. Arbitragem. Lei 9.307/96. 

Convenção arbitral. Procedimento Arbitral. Sentença arbitral. Execução e ação de nulidade. 

Tendências atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem: Lei nº 9.307/96. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2002. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário a lei 9.307/96 . 3. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. 

PEREIRA, Cesar A. Guimarães ; TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e Poder Público. 1. ed. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2010. (e-book) 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COOLEY, John W.; LONCAN, René (Trad.). A advocacia na mediação. Brasília, DF: Editora 

UnB, 2001. 

ALMEIDA, Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial internacional e ordem pública. Rio de 

Janeiro, RJ: Renovar, 2005. 

MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 

alternativas à jurisdição. 3. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

LORENTZ, Lutiana Nacur. Métodos extrajudiciais de solução de conflitos trabalhistas: 

Comissão de conciliação prévia, termos de ajuste de conduta, mediação e arbitragem. São 

Paulo: LTr, 2002. 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de arbitragem: doutrina, 

legislação, jurisprudência. 2. ed. São Paulo, SP: Editora Método, 2007. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-12 Direito Previdenciário CÓD. DISCIPLINA: G16060 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 38 

 

2. EMENTA 

Previdência social no mundo e no Brasil. Autonomia e fontes. Legislação. Regimes especiais 

de previdência. Sistema Geral de Previdência. Prestações de benefícios e serviços. Custos 

da previdência social. Crimes contra a previdência social. A atual administração da 

previdência. Seguridade social. Acidentes do trabalho. Previdência privada. Previdência 

social rural. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 16. ed., rev., ampl. e atual. 

Niterói, RJ: Impetus, 2011. 

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: regime geral de previdência social e 

regimes próprios de previdência social. 13. ed., rev. atual. Niterói, RJ: Impetus, 2011. 

HUBACK, Kerlly. Manual de Direito Previdenciário. 8 ed., Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 

2012. (e-book) 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALERA, Wagner. Noções Preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 

2004. 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito 

previdenciário. 6. ed. São Paulo LTr, 2005. 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. . Princípios de direito previdenciário. 3.ed São Paulo, SP: LTr, 

1995. 

LENZA, Pedro. Direito previdenciário esquematizado, 3 ed., São Paulo, SP: Saraiva, 2013. (e-

book) 

GONÇALES, Odonel Urbano. Manual de direito previdenciário: Acidentes de trabalho. 10. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-13 Direito Romano CÓD. DISCIPLINA: G16061 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 02 

 

2. EMENTA 

Introdução histórica. Características gerais do Direito Romano. Conceitos 

fundamentais: o direito em sentido objetivo e o direito em sentido subjetivo, a justiça, a 

jurisprudência, a equidade. Direito Público e Direito Privado, a lei e sua classificação. O 

Direito Romano e o Direito das Pessoas, o Direito das Coisas, o Direito das Obrigações, o 

Direito de Família e o Direito das Sucessões. Processo Civil Romano noções gerais; diversas 

fases; características de cada fase. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRETELLA JUNIOR, José, 1920-. Curso de direito romano: O direito romano e o direito civil 

brasileiro. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

GIORDANI, Mário Curtis. O código civil à luz do direito romano: Parte geral. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 1999. 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. Rio de Janeiro Forense 2012. (e-book) 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JUSTINIANO; MADEIRA, Hélcio Maciel França (Trad.). Digesto de justiniano, liber primus: 

introdução ao direito romano. 3. ed. São Paulo, SP: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 

KASER, Max; RODRIGUES, Samuel (Trad). Direito privado romano. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1999. 

POLETTI, Ronaldo. Elementos de direito romano público e privado. Brasília, DF: Brasília 

Jurídica, 1996. 

PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. Propriedade privada no direito romano. Porto Alegre: 

Fabris, 1998. 

LUIZ, Antônio Filardi. Curso de direito romano. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-14 Direito Constitucional Internacional CÓD. DISCIPLINA: G16062 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 28 

 

2. EMENTA 

Constituição e relações internacionais. Constituição e tratados internacionais. Incorporação 

da norma internacional: hierarquia e conflitos. Constitucionalização de normas 

internacionais. Direitos humanos e a constitucionalização do Direito Internacional. Direitos 

fundamentais e jurisdição constitucional internacional. O papel das organizações 

Internacionais. Direito comunitário e constituições. Tratados constituições. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMES, Eduardo Biacchi; REIS, Tarcísio Hardman (Coord.). O Direito constitucional 

internacional: após a Emenda 45/04 e os direitos fundamentais . São Paulo, SP: Lex, 2007. 

BOSON, Gerson de Britto Mello. . Constitucionalização do direito internacional: 

internacionalização do direito constitucional-direito constitucional internacional brasileiro, 

os caminhos da paz. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 1996. 

DALLARI, Pedro. Constituição e tratados internacionais. São Paulo, SP: Saraiva, 2003. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados internacionais de direitos humanos e 
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constituição brasileira. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 2002. 

PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. 

ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2013. 

MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz de. O poder de celebrar tratados: competência dos 

poderes constituídos para a celebração de tratados, à luz do direito internacional, do direito 

comparado e do direito constitucional brasileiro. Porto Alegre, RS: Safe, 1995. 

CARVALHO, Júlio Marino de. Os direitos humanos no tempo e no espaço: visualizados 

através do direito internacional, direito constitucional, direito penal e da história. Brasília, 

DF: Brasília Jurídica, 1998. 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 1., 2006, Rio de Janeiro, RJ. ; TEPEDINO, Gustavo (Org). Direito civil 

contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional: anais do Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo, SP: 

Atlas, 2008. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-15 Direito Internacional Econômico CÓD. DISCIPLINA: G16063 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 41 

 

2. EMENTA 

Introdução e aspectos gerais do Direito Internacional Econômico. Circulação internacional 

de mercadorias, serviços e fatores de produção. Relações monetárias internacionais. Direito 

internacional do desenvolvimento e tendências atuais. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; CASELLA, Paulo B. Manual 

de direito internacional público. 20. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Dos contratos internacionais: uma visão teórica e prática . São Paulo: 

Saraiva, 1994. 

XAVIER, Alberto, Direito Tributário Internacional.: Tributação das operações 

internacionais. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003. 

BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 2. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: 

Atlas, 2011. 

HUCK, Hermes Marcelo. Sentença estrangeira e lex mercatoria: horizontes e fronteiras do 

comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994. 

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Direito econômico internacional. Rio de Janeiro Forense 

2011. 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito internacional econômico. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1993. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-16 Direito Processual Tributário CÓD. DISCIPLINA: G16064  

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 162 Créditos 

 

2. EMENTA 

Processo Administrativo geral. Processo Administrativo Fiscal (PAF): princípios gerais e 

específicos. PAF voluntário e contencioso. Processo de consulta. PAF contencioso: 

impugnação, recursos etc. Julgamentos dos órgãos administrativos. Processo Judicial 

Tributário. Controle judicial da legislação tributária e seus efeitos. Ações judiciais tributárias 

de iniciativa do contribuinte. Lei de Execução Fiscal: aspectos processuais. Medida cautelar 

fiscal. Tendências atuais do processo administrativo fiscal e do processo judicial tributário. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASSONE, Vittorio; CASSONE, Maria Eugenia Teixeira. Processo tributário: teoria e prática. 

10. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

PAULSEN, Leandro; AVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual 

tributário/ processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 3. ed Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2007. 

CAMPOS, Dejalma de. Direito processual tributário: prática administrativa e judicial . 6. ed. 

São Paulo: Rideel, 2011. 
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4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. 

São Paulo: Dialética, 2005. 

CONRADO, Paulo César; ARAUJO, Ana Clarissa Masuko dos Santos (Coord.). Processo 

tributário analítico. São Paulo: Dialética, 2003. 

PANDOLFO, Rafael. Fundamentos do direito processual tributário. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

BENTO, Paulos Marcelo de Oliveira; MALHEIRO, Rafael Macedo; CASTILHO, Ramon 

Machado; BATISTA, Renat. Manual de Tributação no Mercado Financeiro. 1 ed., São Paulo, 

SP: Saraiva, 2010. (e-book) 

BARROS, José Fernando Cedeño de. Aplicação dos princípios constitucionais do processo 

no direito tributário. 2. ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2004. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-17 Direito da Informática CÓD. DISCIPLINA: G16065 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 35 

 

2. EMENTA 

Noções básicas de informática. Informática Jurídica. Direito da Informática. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo; CASTRO, Aldemario Araujo. Manual de informática 

jurídica e direito da informática. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e desenvolvimento 

internacional de software. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de informática e seus aspectos processuais. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

GOUVÊA, Sandra. O direito na era digital: Crimes praticados por meio da informática. Rio 
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de Janeiro: Mauad, 1997. 

ROSSINI, Augusto. Informática, telemática e direito penal. São Paulo: Memória Jurídica, 

2004. 

REVISTA DE DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES. Belo Horizonte: 

Fórum,2006-. Semestral. 

ROVER, Aires José (Org.). Direito e informática. Barueri, SP: Manole, 2004. 

 

DISCIPLINA-18 Licitação e Contratos Administrativos CÓD. DISCIPLINA:G16066 CURSO: 

Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 31 

 

2. EMENTA 

Das Licitações Públicas: princípios, definições e modalidades. Habilitação e classificação de 

propostas. Tipos. Procedimento. Anulação e Revogação. Dos Contratos Administrativos: 

definição, elementos característicos. Conteúdo e estrutura. Formalização. Cláusulas 

exorbitantes. Alteração, execução e rescisão. Recursos administrativos. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. ed. 

São Paulo, SP: Dialética, 2010. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Malheiros, 2013. 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos. 2. ed. Rio de 

Janeiro Método 2013. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GUIMARÃES, Angélica. Competência municipal em matéria de licitações e contratos 

administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2003. 

MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel; ALEIXO, Délcio Balestero. Direito 

administrativo brasileiro. 39. ed. São Paulo, SP: Malheiros, 2013. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26 ed., rev., ampl. e 

atual. São Paulo, SP: Atlas, 2013. 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

NÓBREGA, Aírton Rocha. Questões relevantes nas licitações públicas. Brasília, DF: Fortium, 

2005. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-19 Retórica CÓD. DISCIPLINA: G16067 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 11 

 

2. EMENTA 

Traçar um quadro da evolução da Retórica. Dar ao estudante recursos sistemáticos e 

técnicos do para o uso deste poderoso recurso no ambiente jurídico. Dar a oportunidade 

teórico-prática para o experimentação da retórica. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. 

2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2005. 

ROCHA, Maria Eduarda da Mota. A nova retórica do capital: a publicidade brasileira em 

tempos neoliberais . São Paulo, SP: EDUSP, 2010. 

MONTEIRO, Cláudia Servilha. Teoria da argumentação jurídica e nova retórica. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação jurídica: Técnicas de persuasão e lógica 

informal: curso de argumentação no direito. 2. ed. Campinas: LZN Editora, 2004. 

CARNEIRO, Maria Francisca; SEVERO, Fabiana Galera; ÉLER, Karen. Teoria e prática da 

argumentação jurídica: Lógica e retórica. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2003 

PISTORI, Maria Helena Cruz. Argumentação jurídica: da antiga retórica a nossos dias. São 

Paulo, SP: LTr, 2001. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada 

em 2 de dezembro de 1970. 22. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2012. 

ADEODATO, João Maurício Leitão. Ética & retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 

5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-20 História do Direito CÓD. DISCIPLINA: G16068 

CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 02 

 

2. EMENTA 

Conceituação. Objeto de estudo. História e fontes da cultura jurídica ocidental. Direito 

primitivo: controle social e práticas punitivas. Legislação oriental. Instituições jurídicas 

asiáticas. O Direito na Grécia antiga. O Direito Romano: principais institutos e influência no 

direito brasileiro. Direito feudal e das cidades. Direito canônico. Formação do direito 

privado ocidental. Evolução do direito positivo moderno. Trajetória dos institutos jurídicos 

fundamentais. Grandes sistemas jurídicos comparados. História do Direito brasileiro. 

Direções e pensamento jurídico contemporâneo. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAVID, René; CARVALHO, Hermínio A. (Trad.). Os grandes sistemas do direito 

contemporâneo. 4. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002. 

AZEVEDO, Luiz Carlos de. Introdução à história do direito. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP: 

Editora Revista dos Tribunais, 2010. 

GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2011. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. 14. ed. rev. e aum. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. 

BITTAR, Eduardo C. B. (Coord.). História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica 

nacional . 2. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil, 7 ed., Rio de Janeiro, RJ: Grupo 

GEN, 2013. (e-book) 

BRANDÃO, Cláudio; Saldanha, Nelson; Freitas, Ricardo (coord.). História do direito e do 

pensamento jurídico em perspectiva. São Paulo, SP: Atlas, 2012. (e-book) 
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CLÁUDIO DE CICCO. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito. 3. ed., 

reform. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA-21 Prática Jurídica Simulada II-Processo Civil 

CÓD. DISCIPLINA: G16069 CURSO: Direito CÓD. CURSO: 316 

CR: 04 C/H: 60 

PRÉ-REQUISITO: 40 

 

2. EMENTA 

Efetivação do processo civil: exercício prático forense em nível de recursos; relatório de 

comparecimento a atos judiciais; procedimentos no cartório simulado. 

 

3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2007. 

ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudino de. Prática no processo civil: cabimento, ações diversas, 

competência, procedimentos, petições, modelos. 15. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBUQUERQUE, J. B. Torres de. Manual de prática forense: petições cíveis, petições penais, 

petições trabalhistas, petições administrativas, petições ambientais, petições 

previdenciárias, recursos. São Paulo, SP: RCN, 2005. 

MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático do advogado. 16. ed Rio de 

Janeiro, RJ: Companhia Editora Forense, 2000. 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed., rev. ampl. e atual. Salvador, 

BA: Edições PODIVM, 2012. 

CHACON Luis Fernando Rabelo. Manual de Prática Forense Civil. 1 ed., São Paulo, SP: 

Saraiva, 2010. (e-book) 

BORTOLAI, Edson Cosac. Manual de prática forense civil. 7. ed. São Paulo, SP: Editora 

Revista dos Tribunais, 1999. 

 

7. Referências Bibliográficas 
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DAHMER PEREIRA, L. Mercantilização de ensino superior e formação profissional em serviço 

Social: em direção a um intelectual colaboracionista? In Revista Agora: Políticas Públicas e 

Serviço social, Ano 3 , nº 6,abr 2007 ISSN-1807-698X. Disponível em 
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Summus editorial, 2003. 
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Classroom. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1993. 
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 . A Transposição Didática e o Contrato Didático. Para o professor - metodologia de ensino 
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NÉRICI, Imédio G. Metodologia do Ensino - Uma Introdução. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1981. 
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 ANEXO I-Matriz Curricular-Padrão do Curso de Direito 

 

 

 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB 

 Secretaria Acadêmica 

Currículo 

Curso: 316 Direito Direito Grau:3 Currículo 1651 e 1652 

 

Carga horária Total: 3790   Qtde de créditos Total : 226 

Carga Horária Disc. Obrig. : 3540   Qtde de Créditos Disc. Obrig.: 222 

Carga Horária Optativa: 60   Qtde de Créditos Optativos: 4 

Carga Horária Extracurricular: 0   Qtde de Créditos Extracurriculares: 0 

Atividades Complementares: 190  Data de Início: 03/12/2007 Observações: 

Nº Semestre Mínimo: 10   Data Término: 

Nº Semestre Máximo: 16 

Graduação: Bacharel 

Habilitação:  

Aprovação: Rec. Pela PM. Nº 2069/02, de 18/07/02. Renov. Reconh. PM 4.509, DOU de 26/12/2005. Alt. Res. CONSEPE nº 71/2007 

de 22/11/2007. 

 

Turnos disponíveis:  

Matutino Vespertino Noturno Integral 

Pré-Requisito Carga Horária 

Sem Seq Código Nome Disciplina Disciplina Min. C S. Lim Crd. Teo Lab Pra Tot 

 

0

1 
0

1 
G Introdução à Educação Superior  08 12

0 
00 00 12

0 0

1 
0

2 
G1600

1 
Introdução ao Estudo do Direito  04 60 00 00 60 

0

1 
0

3 
G1600

2 
Ciência Política e Teoria Geral do Estado  04 60 00 00 60 

0

1 
0

4 
G1600

3 
Sociologia Geral e Jurídica  04 60 00 00 60 

0

1 
0

5 
G0000

2 
Antropologia da Religião  04 60 00 00 60 

0

2 
0

6 
G1600

4 
Introdução à Economia  04 60 00 00 60 

0

2 
0

7 
G1600

5 
Filosofia e Lógica Jurídica 02 04 60 00 00 60 

0

2 
0

8 
G1600

6 
Teoria Geral do Direito Privado 02 04 60 00 00 60 

0

2 
0

9 
G1600

7 
Teoria da Constituição 02 03 04 60 00 00 60 

0

2 
1

0 
G1600

8 
Teoria Geral do Processo 02 03 04 60 00 00 60 

0

3 
1

1 
G1600

9 
Filosofia do Direito 07 04 60 00 00 60 

0

3 
1

2 
G1601

0 
Direito Penal I 09 04 60 00 00 60 

0

3 
1

3 
G1601

1 
Direito do Trabalho I 09 04 60 00 00 60 
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0

3 
1

4 
G1601

2 
Direito Civil I 08 04 60 00 00 60 

0

3 
1

5 
G1601

3 
Direito Processual Civil I 10 04 60 00 00 60 

0

3 
1

6 
G1601

4 
Direito Constitucional I 09 04 60 00 00 60 

0

4 
1

7 
G1601

5 
Direito Penal II 12 04 60 00 00 60 

0

4 
1

8 
G1601

6 
Direito do Trabalho II 13 04 60 00 00 60 

0

4 
1

9 
G1601

7 
Direito Civil II 14 04 60 00 00 60 

0

4 
2

0 
G1601

8 
Direito Processual Civil II 15 04 60 00 00 60 

0

4 
2

1 
G1601

9 
Direito Constitucional II 16 04 60 00 00 60 

0

4 
2

2 
G0000

3 
Ética 05 11 04 60 00 00 60 

0

5 
2

3 
G1603

1 
Responsabilidade Civil 19 02 30 00 00 30 

0

5 
2

4 
G1602

0 
Direito Penal III 17 04 60 00 00 60 

0

5 
2

5 
G1602

1 
Direito Administrativo I 21 04 60 00 00 60 

0

5 
2

6 
G1602

2 
Direito Civil III 19 04 60 00 00 60 

0

5 
2

7 
G1602

3 
Direito Processual Civil III 20 04 60 00 00 60 

0

5 
2

8 
G1602

4 
Direito Constitucional III 21 04 60 00 00 60 

0

6 
2

9 
G1602

5 
Direito Penal IV 24 04 60 00 00 60 

0

6 
3

0 
G1602

6 
Direito Financeiro 28 04 60 00 00 60 

0

6 
3

1 
G1602

7 
Direito Administrativo II 25 04 60 00 00 60 

0

6 
3

2 
G1602

8 
Direito Civil IV 26 04 60 00 00 60 

0

6 
3

3 
G1602

9 
Direito Processual Civil IV 27  0

4 
60 00 00 60 

0

6 
3

4 
G1603

0 
Direito Processual do Trabalho I 18 27  0

4 
60 00 00 60 

0

7 
3

5 
G0000

7 
Ética no Direito 22 33  0

2 
30 00 30 60 

0

7 
3

6 
G1603

2 
Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso 32  0

2 
30 00 00 30 

0

7 
3

7 
G1603

3 
Direito Processual Penal I 28 29  0

4 
60 00 00 60 

0

7 
3

8 
G1603

4 
Direito Processual do Trabalho II 34  0

4 
60 00 00 60 

0

7 
3

9 
G1603

5 
Direito Civil V 32  0

4 
60 00 00 60 

0

7 
4

0 
G1603

6 
Direito Processual Civil V 33  0

4 
60 00 00 60 

0

7 
4

1 
G1603

7 
Direito Tributário I 30  0

4 
60 00 00 60 

0

8 

4

2 

G Optativa   0

4 

60 00 00 60 

0

8 
4

3 
G1603

8 
Direito Processual Penal II 37  0

4 
60 00 00 60 

0

8 
4

4 
G1603

9 
Prática Jurídica Simulada I-Processo Civil 35 40  0

4 
60 00 60 12

0 0

8 
4

5 
G1604

0 
Direito Empresarial I 23 42  0

4 
60 00 00 60 

0

8 
4

6 
G1604

1 
Direito do Consumidor 36  0

4 
60 00 00 60 

0

8 
4

7 
G1604

2 
Direito Tributário II 41  0

4 
60 00 00 60 

0

9 
4

8 
G1604

3 
Direito Processual Penal III 43  0

4 
60 00 00 60 

0

9 
4

9 
G1604

4 
Direito Empresarial II 45  0

4 
60 00 00 60 

0

9 
5

0 
G1604

5 
Prática Jurídica Simulada II-Processo Penal 44  0

4 
60 00 60 12

0 0

9 
5

1 
G1604

6 
Pesquisa Jurídica 01 45  0

4 
60 00 00 60 

0

9 
5

2 
G1604

7 
Direito Internacional Público 28  0

4 
60 00 00 60 

1

0 
5

3 
G1604

8 
Direito Empresarial III 49  0

4 
60 00 00 60 

1

0 
5

4 
G1604

9 
Direito Ambiental 23 28  0

4 
60 00 00 60 

1

0 
5

5 
G1605

0 
Prática Jurídica Simulada III-Processo do Trabalho 50  0

4 
60 00 60 12

0 1

0 
5

6 
G1605

1 
Introdução à Psicologia Jurídica  186 0

2 
30 00 00 30 

1

0 
5

7 
G1605

2 
Direito Internacional Privado 52  0

2 
30 00 00 30 

1

0 
5

8 
G1605

3 
Monografia-Direito 51  0

4 
60 00 00 60 

 

Continuação do ANEXO I 

 

Disciplinas Optativas dos Currículos 1651 e 1652-Número de ordem: 42 

 

 Pré-Requisito Carga Horária 
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Código Nome Disciplina Disciplina Min.

C 
S. Lim Cr

d 
Te

o 
Lab Pra Tot 

G0001

4 
Inglês Instrumental aplicado as Ciências Sociais Aplicadas    0

4 
60 00 00 60 

G0030

4 
Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS    0

4 
60 00 00 60 

G0040

1 
Empreendedorismo e Inovação    0

4 
60 00 00 60 

G0302

0 
Planejamento e Gestão de Projetos    0

4 
60 00 00 60 

G1605

4 
Direito Econômico 06 30   0

4 
60 00 00 60 

G1605

5 
Medicina Legal 37   0

4 
60 00 00 60 

G1605

6 
Direitos Humanos 28   0

4 
60 00 00 60 

G1605

7 
Hermenêutica e Aplicação do Direito 08 11   0

4 
60 00 00 60 

G1605

8 
Direito Agrário 28   0

4 
60 00 00 60 

G1605

9 
Mediação e Arbitragem 39 40   0

4 
60 00 00 60 

G1606

0 
Direito Previdenciário 38   0

4 
60 00 00 60 

G1606

1 
Direito Romano 02   0

4 
60 00 00 60 

G1606

2 
Direito Constitucional Internacional 28   0

4 
60 00 00 60 

G1606

3 
Direito Internacional Econômico 41   0

4 
60 00 00 60 

G1606

4 
Direito Processual Tributário  162  0

4 
60 00 00 60 

G1606

5 
Direito da Informática 35   0

4 
60 00 00 60 

G1606

6 
Licitação e Contratos Administrativos 31   0

4 
60 00 00 60 

G1606

7 
Retórica 11   0

4 
60 00 00 60 

G1606

8 
História do Direito 02 04 60 0

0 
00 60 

G1606

9 
Prática Jurídica Simulada II-Processo Civil  04 00 0

0 
120 12

0 G3700

1 
Sociologia Geral  04 60 0

0 
00 60 

 

ANEXO II  

Estágio Supervisionado não obrigatório 

 

 
 Descrição das atividades compatíveis à realização do Estágio Supervisionado não obrigatório no 

curso de Direito. 
 

 

Semestre Atividades 
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3º semestre  

Acompanhamento processual em sua fase inicial, incluindo acompanhamento de 

prazos, citações, intimações e competência jurisdicional. 

 

Quanto ao direito material: 

 

a) em âmbito cível, acompanhar e auxiliar em casos que envolvam: obrigações gerais 

(transmissão, adimplemento, inadimplemento e extinção); 

 

b) em âmbito penal, acompanhar e auxiliar casos que envolvam: tipicidade e 

imputabilidade, conduta do agente, crime consumado e tentado. 

 

c) em âmbito trabalhista: observar, acompanhar e interagir na aplicação dos principais 

institutos do Direito do Trabalho no concernente às relações de trabalho e ao contrato 

individual de trabalho, desde seus momentos iniciais de estabelecimento, duração, 

desenvolvimento em cada etapa de sua existência (jornada de trabalho, descansos, 

remuneração, etc.), alterações e interrupções; e todos os aspectos de sua extinção. 

Assinatura e anotações da CTPS, bem como o registro do empregado. 

4º semestre Além das atividades descritas acima, cumulativamente: auxílio na redação e 

acompanhamento de petições iniciais e contestações, questões preliminares e 

incidentais, nulidades, extinção e suspensão do processo, avaliação de meios de 

prova e comparecimento (supervisionado) em audiências. 

 

Quanto ao direito material: 

 

a) em âmbito cível (cumulativamente em relação ao conteúdo anterior), acompanhar e 

auxiliar em casos que envolvam o direito dos contratos; 

 

b) em âmbito penal (cumulativamente em relação aos conteúdos anteriores), 

acompanhar e auxiliar casos que envolvam: sanções penais (aplicação, substituição, 

conversão, detração, remissão, atenuantes, agravantes e aumento), concurso de 

crimes, suspensão e livramento condicional, efeitos penais e extra penais. 

 

c) em âmbito trabalhista: (cumulativamente com os conteúdos anteriores) observar, 

acompanhar e interagir quanto aos cuidados relativos ao meio ambiente do trabalho, a 

segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho, seja em relação à atuação dos órgãos 

de criação obrigatória em algumas empresas ou setor público como CIPAS, os Serviços 

Médicos do Trabalho, bem como o uso de equipamentos de proteção individual; os 

adicionais de periculosidade e insalubridade; e a atuação do Ministério do Trabalho, 

preventiva e repressiva. 
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5º semestre Ainda no que tange à seara processual, além das atividades descritas nos dois campos 

acima, cumulativamente: análise de questões preliminares, acompanhamento de 

sentenças nacionais e estrangeiras e respectivos recursos, de acordo com o 

procedimento nos Tribunais. 

 

Quanto ao direito material: 

 

a) em âmbito cível (cumulativamente em relação aos conteúdos anteriores): 

acompanhar e auxiliar em casos que envolvam o direito das coisas. 

 

b) em âmbito penal (cumulativamente em relação aos conteúdos anteriores): 

acompanhar e auxiliar em casos que envolvam crimes contra a pessoa, contra o 

patrimônio, contra a propriedade imaterial, contra a organização do trabalho, contra o 

sentimento religioso e respeito aos mortos e contra os costumes. 

 

c) em âmbito do trabalho: (cumulativamente aos conteúdos anteriores) observar, 

acompanhar e interagir com os principais institutos das relações coletivas de trabalho, 

seja quanto a formação, organização e atuação das entidades sindicais em relação aos 

conflitos coletivos de trabalho e suas soluções, as negociações coletivas, as convenções 

e acordos coletivos de trabalho, e a greve. E ainda, as representações e participações 

dos trabalhadores na empresa ou por meio de Comissões. 

6º semestre Além das atividades descritas nos 03 campos acima, cumulativamente: 

acompanhamento da liquidação de sentença e de procedimentos executórios em suas 

diversas esferas, acompanhamento e auxílio na preparação de embargos do devedor e 

demais recursos cabíveis. 

 

Quanto ao direito material: 

 

a) em âmbito cível (cumulativamente em relação aos conteúdos anteriores): 

acompanhar e auxiliar em casos relacionados ao direito de família; 

 

b) em âmbito penal (cumulativamente em relação aos conteúdos anteriores): 

acompanhar e auxiliar em casos que envolvam crimes contra a família, contra a 

incolumidade pública, contra a paz pública, contra a fé pública, contra a administração 

pública, bem como aqueles previstos em legislação extravagante. 

 

c) em âmbito do trabalho: (cumulativamente aos conteúdos anteriores) observar, 

acompanhar e interagir, na solução dos conflitos, na esfera administrativa pela atuação 

das Delegacias Regionais do Trabalho, Ministério do Trabalho ou órgãos conveniados; e 

na esfera judicial pela atuação do Ministério Público do Trabalho através das 

Procuradorias do Trabalho, na defesa dos direitos e interesses coletivos e difusos e, por 

fim, a atuação da Justiça do Trabalho e seu poder normativo. 
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7º semestre Cumulativamente, em relação aos 04 campos acima: acompanhamento e auxílio na 

preparação de medidas cautelares (preparatórias e incidentais) e de procedimentos 

especiais, de jurisdição contenciosa ou voluntária, bem como os procedimentos de 

legislação não codificada. 

Quanto ao direito material: 

 

a) em âmbito cível (cumulativamente em relação ao conteúdo anterior): auxiliar e 

acompanhar em casos que se vinculam ao direito sucessório. 

 

b) em âmbito do trabalho: (cumulativamente ao conteúdo anterior) observar, 

acompanhar e interagir quanto aos direitos inerentes ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço; PIS/PASEP; vale-transporte; vale-refeição; folha de pagamentos dos 

salários; tutela especial do trabalho (mulher e menor); Previdência Social quanto a 

contribuição, benefício e custeio. 

 

 

 

 


