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3 PERFIL E MISSÃO DA FANAP
“Desenvolver a Educação Superior, com qualidade, formando profissionais
criativos, críticos e reflexivos, aptos à inserção no mercado de trabalho e à efetiva
participação no crescimento e no desenvolvimento socialmente sustentáveis do
Estado de Goiás, de seus municípios e do país, tendo em vista a construção da
plena cidadania”.
A missão da Faculdade Nossa Senhora Aparecida visa promover o ensino superior, contribuindo
para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação
profissional. A FANAP almeja formar profissionais criativos, críticos e reflexivos, aptos à inserção no
mercado de trabalho e para a participação no desenvolvimento da sociedade.
Sua missão evidencia o investimento no processo de ensino–aprendizagem que capacita os seus
egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com
competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida desenvolve suas atividades com o objetivo de garantir uma
formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as exigências do Ministério da
Educação, da legislação vigente, do mercado de trabalho e da sociedade. A Faculdade Nossa Senhora
Aparecida visa atender às necessidades do mercado de trabalho, capacitando profissionais éticos e
competentes para o desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da inter-relação humana, na
busca sistemática da excelência educacional. Para tanto, torna–se necessário o compromisso de alcançar
o seu objetivo, mediante percepções compartilhadas dos problemas regionais.
A filosofia dos projetos pedagógicos dos cursos, que fixam os objetivos e as metas a serem
alcançados durante a formação dos alunos, os critérios norteadores para a definição do perfil do egresso
tomam como base uma visão humanista, a internalização de valores de responsabilidade social, justiça e
ética profissional. Integram, assim, os conhecimentos, as competências, as habilidades e talentos na
formação do futuro profissional.
A consagrada articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão é fundamental para a
sustentação da Faculdade Nossa Senhora Aparecida. A qualidade do ensino depende da competência em
pesquisa. As atividades de extensão se articulam com as experiências de pesquisa e ensino. Em diversos
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casos, a participação de alunos em atividades de extensão pode se constituir situação essencial de
formação. A participação discente nos projetos e atividades de pesquisa e extensão proporciona formação
integral ao estudante.
A Instituição assumiu a missão de produzir conhecimentos e experiências, destinados a propiciar
ao ser humano a construção do seu projeto de vida, que lhe dê acesso, segundo suas necessidades, aos
bens e serviços que a civilização oferece. E, também, assegurar–lhe a participação na construção de uma
sociedade mais humana, mais justa, mais cooperativa e mais pluralista.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida tem a convicção de que, atualmente, é mais importante
formar do que transmitir conhecimentos, porque a sociedade contemporânea exige profissionais
polivalentes e com a clara consciência de que terá que se adaptar a quaisquer circunstâncias e atividades
diversificadas. Entende, ainda, que o fundamental é fortalecer a personalidade do aluno, de maneira
harmônica e equilibrada, dentro de um contexto de liberdade e de profunda responsabilidade e consciência
social, participando na construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana.
Parte do princípio de que o profissional do futuro deverá considerar as necessidades da população,
pensada na sua totalidade e, não apenas, em termos de grupos privilegiados ou dominantes.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida tem por finalidades principais:


estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;



formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção em setores
profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade, e a colaborar na sua formação
contínua;



incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e
da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive;



promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que se constituem em
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, da publicação ou de outras
formas de comunicação;
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suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização , integrando os conhecimentos adquiridos, progressivamente, numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;



estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade; e



promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, geradas na
instituição.
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4 DADOS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO
4.1 O Estado de Goiás
O Estado de Goiás apresentou, ao longo das últimas décadas, um crescimento populacional e
socioeconômico acima da média do país. Parte desse crescimento deve–se à migração de outras regiões
do Brasil, motivada pelo desenvolvimento das atividades agropecuárias e pela abertura e novas
oportunidades no setor industrial.
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População residente, segundo as unidades da federação - 2000, 2010 e 2015.
Brasil, Grande
2000
2010
Região e Unidade
Ranking
da Federação
Habitantes
Part(%)
Habitantes
Part(%)
Brasil

Ranking

Ranking

Variação
(%)
2015/2010

100,00%

-

7,18

41,94

1º

6,70

2015 (1)
Habitantes

Part(%)

169.799.170

100,00%

-

190.755.799

100,00%

-

204.450.649

Sudeste

72.412.411

42,65%

1º

80.364.410

42,13%

1º

85.745.520

Nordeste

47.741.711

28,12%

2º

53.081.950

27,83%

2º

56.560.081

27,66

2º

6,55

Sul

25.107.616

14,79%

3º

27.386.891

14,36%

3º

29.230.180

14,30

3º

6,73

Norte

12.900.704

7,60%

4º

15.864.454

8,32%

4º

17.472.636

8,55

4º

10,14

Centro-Oeste

11.636.728

6,85%

5º

14.058.094

7,37%

5º

15.442.232

7,55

5º

9,85

São Paulo

37.032.403

21,81%

1º

41.262.199

21,63%

1º

44.396.484

21,72

1º

7,60

Minas Gerais

17.891.494

10,54%

2º

19.597.330

10,27%

2º

20.869.101

10,21

2º

6,49

Rio de Janeiro

14.391.282

8,48%

3º

15.989.929

8,38%

3º

16.550.024

8,09

3º

3,50

Bahia

13.070.250

7,70%

4º

14.016.906

7,35%

4º

15.203.934

7,44

4º

8,47

Rio Grande do Sul

10.187.798

6,00%

5º

10.693.929

5,61%

5º

11.247.972

5,50

5º

5,18

Paraná

9.563.458

5,63%

6º

10.444.526

5,48%

6º

11.163.018

5,46

6º

6,88

Pernambuco

7.918.344

4,66%

7º

8.796.448

4,61%

7º

9.345.173

4,57

7º

6,24

Ceará

7.430.661

4,38%

8º

8.452.381

4,43%

8º

8.904.459

4,36

8º

5,35

Pará

6.192.307

3,65%

9º

7.581.051

3,97%

9º

8.175.113

4,00

9º

7,84

Maranhão

5.651.475

3,33%

10º

6.574.789

3,45%

10º

6.904.241

3,38

10º

5,01

Santa Catarina

5.356.360

3,15%

11º

6.248.436

3,28%

11º

6.819.190

3,34

11º

9,13

Goiás

5.003.228

2,95%

12º

6.003.788

3,15%

12º

6.610.681

3,23

12º

10,11

Paraíba

3.443.825

2,03%

13º

3.766.528

1,97%

13º

3.972.202

1,94

13º

5,46

Amazonas

2.812.557

1,66%

17º

3.483.985

1,83%

15º

3.938.336

1,93

14º

13,04

Espírito Santo

3.097.232

1,82%

14º

3.514.952

1,84%

14º

3.929.911

1,92

15º

11,81

Rio Grande do Norte

2.776.782

1,64%

18º

3.168.027

1,66%

16º

3.442.175

1,68

16º

8,65
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Alagoas

2.822.621

1,66%

16º

3.120.494

1,64%

17º

3.340.932

1,63

17º

7,06

Mato Grosso

2.504.353

1,47%

19º

3.035.122

1,59%

19º

3.265.486

1,60

18º

7,59

Piauí

2.843.278

1,67%

15º

3.118.360

1,63%

18º

3.204.028

1,57

19º

2,75

Distrito Federal

2.051.146

1,21%

21º

2.570.160

1,35%

20º

2.194.830

1,42

20º

13,41

Mato Grosso do Sul

2.078.001

1,22%

20º

2.449.024

1,28%

21º

2.651.235

1,30

21º

8,26

Sergipe

1.784.475

1,05%

22º

2.068.017

1,08%

22º

2.242.937

1,10

22º

8,46

Rondônia

1.379.787

0,81%

23º

1.562.409

0,82%

23º

1.768.204

0,86

23º

13,47

Tocantins

1.157.098

0,68%

24º

1.383.445

0,73%

24º

1.151.126

0,74

24º

9,52

Acre

557.526

0,33%

25º

733.559

0,38%

25º

803.513

0,39

25º

9,54

Amapá

477.032

0,28%

26º

669.526

0,35%

26º

766.679

0,37

26º

14,51

Roraima

324.397

0,19%

27º

450.479

0,24%

27º

505.665

0,25

27º

12,25

Fonte: IBGE
Elaboração: Instituto Mauro Borges / SEGPLAN-GO
Gerência de Sistematização e Disseminação de Informações Socioeconômicas – 2016
(1) Data de referência 1º de Julho de 2015.

11

A população do Estado de Goiás atingiu, em 2010, mais de 6 milhões de habitantes (IBGE, Censo
Demográfico de 2010). Enquanto a variação 2000/2010 na população do país foi de 12,34,Goiás
apresentou um índice de 19,99%.
Acredita–se que o ritmo de crescimento populacional no Estado de Goiás favoreceu o crescimento
econômico. A seguir a evolução do Produto Interno Bruto em Goiás e no Brasil.

Produto Interno Bruto - Vários anos
Valores Correntes (R$ Milhão)
Taxas de Crescimento (%)

Ano
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*

Goiás
106.772
121.246
138.545
151.010
159.160
166.857

Brasil
3.885.847
4.373.659
4.805.913
5.316.455
5.687.309
5.904.331

Goiás

Brasil

5,9
4,5
3,0
2
-2,6

3,9
1,9
3,0
0,1
-3,8

Fonte: IBGE, IMB
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO
*estimativa

Composição do Produto Interno Bruto Goiano - 2013
Atividade
Valor Adicionado
Preços Correntes (R$
Participação (%)
Milhão)
Agropecuária
Indústria
Serviços

16.450
34.498
82.575

12,3%
25,8%
61,8%

Fonte: IBGE, IMB
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO
Acesso em 22/08/2016: http://www.imb.go.gov.br/
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Maiores Economias Municipais- Goiás - 2013
Município

Valor do PIB (R$ Milhões)

Goiânia

40.461.354

Anápolis

12.041.451

Aparecida de Goiânia

9.899.254

Rio Verde

7.199.949

Catalão

6.190.622

Itumbiara

3.686.400

Jataí

3.270.318

Luziânia

3.138.352

Senador Canedo

2.324.055

Cristalina

1.763.674

Total
Participação do estado (%)
Estado de Goiás

89.975.428
59,58
151.010.221

Fonte: IBGE / Instituto Mauro Borges / Segplan-GO
Acesso em 22/08/2016: http://www.imb.go.gov.br/

Dentre os grandes setores de atividades econômicas do Estado, o de serviços é o que predomina
em Goiás, representando 59% da produção de riquezas. Neste setor pode-se ressaltar o comércio, tanto o
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varejista como o atacadista, que é bastante dinâmico, principalmente na capital, bem como as atividades
imobiliárias. O setor industrial participa no PIB goiano em 27% e o agropecuário com 14% (dados de 2010).
Embora tenha participação inferior, o setor agropecuário é de grande importância para a economia goiana,
pois dele deriva a agroindústria, uma das atividades mais pujantes do Estado, quer seja na produção de
carnes, derivados de leite e de soja, molhos de tomates e condimentos e outros itens da indústria
alimentícia, como também na produção sucroalcooleira (Fonte: IMB-Segplan, 2013).
Em 2008, Goiás atingiu o 9º lugar no ranking econômico dos Estados do país. Apesar do setor de
serviços destacar–se na economia estadual, a agropecuária ocupa importantes posições no ranking
nacional de produção. Em 2007, Goiás esteve entre os dez maiores produtores nacionais de sorgo (1º),
tomate (1º), algodão (3º), alho (4º), soja (4º), feijão (5º), milho (5º), cana–de–açúcar (6º), arroz (7º), trigo
(7º), laranja (9º) e abacaxi (10º). Na pecuária, Goiás ocupa o 4º lugar na produção leiteira e no rebanho
bovino de corte, o 6º lugar na produção de aves e o 8º lugar na produção de suínos,conforme dados da
Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás.
A mineração também é um importante setor produtivo do Estado, que ocupa o 1º lugar nacional na
produção de amianto, níquel e vermiculita e o 2º lugar na produção de fosfato, ouro e nióbio.

O setor industrial destaca–se pela produção de vestuário e de produtos alimentícios, setores
responsáveis por mais de 50% do número de empresas instaladas em Goiás. Nos últimos anos, o Governo
do Estado criou polos regionais de desenvolvimento industrial, com o incentivo à consolidação de 13
distritos agroindustriais. Em Anápolis, cidade situada a 50 km da capital, já se encontra em funcionamento
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a Plataforma Logística Multimodal, que oferecerá importante apoio para a movimentação de cargas da
Região Centro–Oeste para o país e para o exterior, contando, inclusive, com porto seco para despachos
aduaneiros e centros de transporte integrados com terminais terrestre, aéreo e ferroviário.
Entre 2001 e 2010, as exportações goianas apresentaram um crescimento nominal de 579,47%,
atingindo a marca de US$ 4 bilhões de receita, resultado influenciado, principalmente, pela abertura de
novas empresas e pelo aumento da produtividade do setor primário. Os principais países compradores dos
produtos goianos são: Holanda, China, Itália, Alemanha e EUA. Em 2010, as importações totalizaram US$
4,2 bilhões, destacando–se matérias–primas para a fabricação de medicamentos e fertilizantes, máquinas
para a modernização de indústrias e automóveis.
Entre 1999 e 2009, o número de empregos formais quase dobrou, subindo de 610 mil para 1,2
milhões de postos de trabalho. O rendimento médio, por trabalhador, subiu 145%, passando de R$ 492
para R$ 1.206.
Os projetos de gestão e proteção ambiental, com destaque para a criação dos Comitês de Bacias,
para proteção dos mananciais fluviais e recuperação das matas ciliares, são iniciativas que se somam à
proposta de implantação do ICMS ecológico, que incentivará ações municipais de proteção e gestão
ambiental. Essas ações, em conjunto com os demais programas de saúde, saneamento e distribuição de
renda, permitem ao Estado de Goiás apresentar uma taxa de mortalidade infantil de 20‰ e esperança de
vida de 73,1 anos, índices superiores aos nacionais (25,1‰ e 72,1 anos, respectivamente).
O Município de Aparecida de Goiânia está inserido na Região Metropolitana de Goiânia – RMG,
criada pela Lei Complementar do Governo do Estado de Goiás nº 27, de 30 de dezembro de 1999, e
alterada pela Lei Complementar No. 78, de 25 de março de 2010. Os municípios que atualmente compõem
a Região Metropolitana de Goiânia – GRANDE GOIÂNIA, são: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de
Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis,
Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador
Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.
A mesma Lei Complementar instituiu a Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia,
composta pelos seguintes municípios: Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha,
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Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás,
Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.
Todas as cidades da GRANDE GOIÂNIA possuem estreitas ligações com Goiânia, por sua
proximidade. A mais distante fica a 45 km da capital, considerando as distâncias existentes entre as sedes
do município.
Muitas dessas cidades dependem, economicamente, da capital, pois suas atividades principais
não são suficientes para manter as finanças municipais ou para oferecer postos de trabalho suficientes
para a população. Assim, muitos dos moradores terminam se deslocando até Goiânia, todos os dias, para
trabalhar e/ou estudar.
Pode–se afirmar que mais de 90% dos deslocamentos desses municípios se dirigem para o polo
metropolitano. A média de deslocamento na Região Metropolitana, envolvendo todos os 11 municípios é de
80%, ou seja, grande parte da população procura o polo metropolitano para resolver suas demandas por
trabalho e educação, sem contar com outras necessidades tais como: saúde, assistência social, cultura.
Em números absolutos, aproximadamente 100 mil pessoas procuram a capital do Estado só para trabalhar
e estudar.
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
(Área, População, Distância de Goiânia e Deslocamento)
Município

Área (km2)

População
2010

Distância de
Goiânia
(km)

% Deslocamento*

Abadia de Goiás
Aparecida de
Goiânia
Aragoiânia
Bela Vista de
Goiás
Bonfinópolis
Brazabrantes
Caldazinha
Caturaí
Goianápolis
Goiânia

146,458

6.868

10

23,07

288,465

455.735

18

33,11

218,755

8,375

22

9,63

1.276,617

24.539

45

3,66

122,257
123,548
311,687
207,154
162,380
739,492

7.536
3.240
3.322
4.670
10.681
1.301.892

33
32
27
39
33
––

21,70
22,01
5,35
15,32
4,21
2,13
16

Goianira
Guapó
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nova Veneza
Santo Antônio de
Goiás
Senador Canedo
Terezópolis de
Goiás
Trindade

200,402
517,005
944,238
613,349
204,216
123,376

34.061
14.002
17.398
48.212
24.189
8.129

22
24
32
42
28
33

25,69
13,63
9,18
5,59
9,16
12,34

132,803

4.690

20

17,04

244,745

84.399

16

36,46

106,976

6.562

28

12,13

713,280

104.506

18

19,12

Fonte: SEPLAN/GO, 2010

(*) % de deslocamento se refere ao percentual de habitantes que se deslocam para trabalhar ou estudar
em outro município – dados referentes ao Censo de 2010.

0s municípios pertencentes à Região Metropolitana de Goiânia apresentaram um forte crescimento
econômico nos últimos anos, com a abertura de um número significativo de vagas de trabalho e aumento
real da renda média dos salários oferecidos. Esse crescimento se deve ao aumento da abertura de novas
empresas e da demanda por mão de obra mais especializada, elevando o valor dos rendimentos médios
pagos aos funcionários.
Entre 2000 e 2009, o aumento médio no número de vagas de trabalho formais na Região de
Desenvolvimento Integrado de Goiânia foi de 66,07%. Os órgãos governamentais reconhecem que a
Região possui inúmeras vantagens competitivas que atraem os empreendimentos, tais como:


ser centro de influência regional;



ter localização geográfica estratégica;



possuir base econômica diversificada;



capacidade de geração de emprego;



ser polo universitário;



ter descentralização industrial;



possuir infraestrutura para transporte de cargas.
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O

potencial

da

Região

ganha

impulso

pela

vinculação

ao

eixo

econômico

Goiânia/Anápolis/Brasília, que apresenta espaços urbanos dotados de infraestrutura suficiente e outros
fatores de competitividade econômica, sendo o principal deles o de se constituir num dos maiores e mais
dinâmicos centros de consumo do país.

18

Os dez maiores municípios em relação ao Produtos Interno Bruto - Goiás 2010/2011/2012/2013
2010
Ranking Município
1
Goiânia
2
Anápolis
3
Aparecida de Goiânia
4
Catalão
5
Rio Verde
6
Itumbiara
7
Jataí
8
Luziania
9
Valparaíso de Goiás
10
Caldas Novas
Total
Estado de Goiás
2012
Ranking Município
1
Goiânia
2
Anápolis
3
Aparecida de Goiânia
4
Catalão
5
Rio Verde
6
Itumbiara
7
Jataí
8
Luziania

2011
Valor (R$ Mil)
29.295.413
11.141.523
6.036.901
5.181.240
4.353.685
2.247.855
2.201.508
2.175.340
1.161.959
1.155.628
64.951.052
106.771.850

Part. Ranking Município
27,4%
1
Goiânia
10,4%
2
Anápolis
5,7%
3
Aparecida de Goiânia
4,9%
4
Catalão
4,1%
5
Rio Verde
2,1%
6
Itumbiara
2,1%
7
Jataí
2,0%
8
Luziania
1,1%
9
Valparaíso de Goiás
1,1%
10
Caldas Novas
60,8%

Valor (R$ Mil) Part.
33.644.023 27,7%
11.618.009 9,6%
7.526.660 6,2%
5.449.455 4,5%
5.405.059 4,5%
2.634.436 2,2%
2.508.288 2,1%
2.423.274 2,0%
1.431.770 1,2%
1.364.207 1,1%
74.005.180 60,0%
121.246.267

2013
Valor (R$ Mil) Part. Ranking Município
37.803.085 27,3%
1
Goiânia
11.570.928 8,4%
2
Anápolis
8.615.375 6,2%
3
Aparecida de Goiânia
6.637.346 4,8%
4
Rio Verde
6.468.468 4,7%
5
Catalão
3.542.131 2,6%
6
Itumbiara
3.009.741 2,2%
7
Jataí
2.721.454 2,0%
8
Luziania
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Valor (R$ Mil) Part.
40.461.354 26,8%
12.041.451 8,0%
9.899.254 6,6%
7.199.949 4,8%
6.190.622 4,1%
3.686.400 2,4%
3.270.318 2,2%
3.138.352 2,1%

.

9
Senador Canedo
10
Valparaíso de Goiás
Total
Estado de Goiás

1.668.975 1,2%
1.618.181 1,2%
83.655.684 60,4%
138.545.270

9
10

Senador Canedo
Cristalina

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas
Nacionais.
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan - GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2015
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2.324.055 1,5%
1.763.674 1,2%
89.975.428 59,6%
151.010.221

Nas últimas décadas, o Estado desenvolveu políticas de incentivo ao desenvolvimento industrial,
estimulando a descentralização da economia e a diversificação da produção, valorizando o potencial de
cada região. Essas medidas mostram–se importantes para evitar a concentração demográfica e econômica
da capital, mantendo–a como polo de apoio para um desenvolvimento mais uniforme.
EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL EM MUNICÍPIOS COM MAIS DE 30.000 HABITANTES DO
ESTADO DE GOIÁS
PERÍODO: JUNHO DE 2016

POSIÇÃO NO
RANKING

MUNICÍPIO

ADM

DESL

SALDO VAR REL %

1º

CRISTALINA

1814

587

1227

9,38

2º

INHUMAS

1414

260

1154

13,50

3º

GOIANIA

1152

0,25

4º

ITUMBIARA

1283

975

302

1,29

5º

GOIANESIA

621

423

198

1,51

6º

VALPARAISO DE GOIAS

614

484

130

1,04

7º

APARECIDA DE GOIANIA

4296

4168

128

0,13

8º

GOIANIRA

244

142

102

2,27

9º

JATAI

793

696

97

0,54

10º

CATALAO

869

774

95

0,42

11º

LUZIANIA

747

652

95

0,51

12º

NIQUELANDIA

350

275

75

1,76

13º

PLANALTINA

195

142

53

1,35

14º

QUIRINOPOLIS

313

264

49

0,44

15º

GOIATUBA

364

334

30

0,39

16º

PORANGATU

172

148

24

0,48

17º

IPORA

148

125

23

0,65

18º

CIDADE OCIDENTAL

108

102

6

0,2

19º

URUAÇU

175

178

-3

-0,06

20º

ITABERAI

343

352

-9

-0,11

21º

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

78

97

-19

-0,76

22º

NOVO GAMA

88

110

-22

-0,73

23º

POSSE

71

106

-35

-1,15

24º

SÃO LUIS DE MONTES BELOS

141

179

-38

-0,77

25º

MINAÇU

68

117

-49

-1,68

18.377 17.225
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26º

JARAGUA

125

178

-53

-1,08

27º

TRINDADE

373

434

-61

-0,47

28º

AGUAS LINDAS DE GOIÁS

211

290

-79

-1,03

29º

MORRINHOS

370

465

-95

-1,02

30º

SANTA HELENA DE GOIAS

297

455

-158

-1,99

31º

SENADOR CANEDO

466

649

-183

-1,48

32º

MINEIROS

501

692

-191

-1,19

33º

CALDAS NOVAS

747

1004

-257

-1,31

34º

RIO VERDE

1899

2279

-380

-0,74

35º

ANAPOLIS

2.548

3157

-609

-0,68

36º

FORMOSA

625

1411

-786

-5,64

Fonte: CAGED - MTE/SPPE/DES/CGET
Acesso em: 23/08/2016
Site: ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/caged/2016/junho/estaduais/GO.pdf

O município de Aparecida de Goiânia está entre os que mais apresentam crescimento significativo
dos empregos formais e da renda média dos salários pagos aos trabalhadores na Região Metropolitana de
Goiânia.
Em pesquisa realizada recentemente, com empresários já instalados no Estado, a consultoria
PricewaterhouseCoopers1 concluiu que o Estado de Goiás continua sendo altamente atraente e
competitivo em relação aos demais estados da federação; uma prova disso tem sido a entrada de novas
empresas no Estado e a expansão de empresas goianas por todo o território Brasileiro.
As expectativas para o futuro empresarial regional são bastante promissoras. Os empresários
goianos apontam a ampliação para novos mercados e produtos como o principal direcionamento
estratégico para 2011. Entretanto, uma das principais preocupações dos empresários goianos é a
capacidade local de geração de mão de obra treinada e qualificada.

1

PRICEWATERHOUSECOOPERS. A Força do Estado de Goiás. Brasília: PricewaterhouseCoopers, 2010.
Disponível em http://www.pwc.com/pt_BR/br/estudos–pesquisas/assets/1–sondagem–go–10.pdf
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Considerando o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás, todos os níveis e
modalidades de ensino devem ser objeto de planejamento dos gestores públicos e das instituições públicas
e privadas, pela sua relação direta com a qualidade da mão de obra dos profissionais requeridos pelos
diversos setores econômicos e sociais.
Segue quadro com a evolução do número de estabelecimentos de ensino da educação básica, por
dependência administrativa, no Estado de Goiás.
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4.2 O MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Aparecida de Goiânia é um município brasileiro do Estado de Goiás que se localiza na Região
Metropolitana de Goiânia – GRANDE GOIÂNIA, a 70 km de Anápolis e 210 quilômetros de Brasília, tendo
como principal meio de acesso a rodovia BR–153.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, Aparecida de Goiânia possui 455.657 habitantes
(IBGE, 2011).

APARECIDA DE GOIÂNIA – GO
SINOPSE DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010
População Residente
455.657
População Residente Urbana
455.193
População Residente Rural
464
Homens
224.798
Homens na Área Urbana
224.547
Homens na Área Rural
251
Mulheres
230.859
Mulheres na Área Urbana
230.646
Mulheres na Área Rural
213

Pessoas
Pessoas
Pessoas
Homens
Homens
Homens
Mulheres
Mulheres
Mulheres

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

O Município de Aparecida de Goiânia participava com 5,15% do PIB estadual em 2008, contra
4,76% em 2007. O setor de serviços é a atividade mais importante no município, com participação de
76,82% do VA municipal. Em Aparecida de Goiânia concentram–se indústrias ligadas à metalurgia básica,
alimentos e bebidas, artefatos de cimento, medicamentos, gráfica e editoração, distribuição de mercadorias
e atividades de serviços que atendem à capital, Goiânia. Aparecida de Goiânia é o segundo município mais
populoso de Goiás. Vale destacar que este município vem ganhando participação no PIB goiano nos
últimos anos.
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PIB - Produto Interno Bruto
2010
Produto Interno Bruto a Preços Correntes - PIB
(R$ mil)

6.036.901

2011

7.526.660

2012

2013

8.615.375

9.899.254

Produto Interno Bruto per Capita (R$)
13.246,52
16.183,13
18.167,50
Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento / Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos – Segplan/IMB

19.774,03

NOTA: A partir de 2010 houve nova revisão de metodologia de cálculo dos dados.
Em 2002 também houve nova metodologia e revisão dos dados.
Link: http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/perfil_bde.asp

Segundo o Cadastro Central de Empresas, havia 7.141 empresas atuantes em Aparecida de
Goiânia no ano de 2009 (IBGE, 2011), sendo que:


são 04 polos industriais: o DIMAG – Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia, o
DAIAG – Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, com 4 milhões de metros quadrados;
Polo Empresarial Goiás; Parque Industrial de Aparecida de Goiânia e a Cidade Empresarial.
Nos polos estão instaladas empresas que fabricam desde peças de veículos, material de
limpeza, alimentação e equipamentos hospitalares. A maioria delas implantou–se nos últimos 5
anos, quando o município passou a doar terrenos. Algumas empresas da área de serviços
também obtiveram redução de alíquota de 3 para 2% por 10 anos como incentivo para
instalar–se;



segundo a Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, o DAIAG conta com 30
empresas em funcionamento; o DIMAG com 50 empresas e o Polo Empresarial Goiás com
130. O Parque Industrial conta com 60 empresas que receberam terrenos da prefeitura e a
Cidade Empresarial com 70 empresas com obras em andamento, sendo que esta já possui,
aproximadamente, 250 empresas de serviços e de tecnologia;



em dezembro de 2009 foi assinado termo de cessão de áreas para 30 empresas com previsão
de gerar mais 1,5 mil empregos. As pequenas, médias e grandes empresas são instaladas em
três polos industriais – Dimag, Polo Empresarial Goiás e Parque Industrial. O investimento
previsto é de R$ 200 milhões. Entre as empresas que serão beneficiadas com a doação de
terrenos figuram a Superbola, Ortobom e Boreal;



19 estabelecimentos bancários;
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várias cooperativas, entre elas: Cooperativa Industrial de Suinocultura do Estado de Goiás
(COOPERSUÍNOS), Cooperativa Cometa de Locação de Automóveis Ltda. (COMETA),
Cooperativa dos Trabalhadores do Transporte Alternativo de Aparecida (COOTRANSPA),
Cooperativa dos Produtores de Leite (COOPLAGO).

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Aparecida de Goiânia é 0,718, em 2010, o que
situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão
que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,834, seguida de Renda, com
índice de 0,716, e de Educação, com índice de 0,620.
Aparecida de Goiânia ocupa a 1362ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o
IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
1991

2000

2010

Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M)

0,445

0,582

0,718

IDHM - Educação

0,229

0,403

0,62

IDHM - Longevidade

0,658

0,779

0,834

IDHM - Renda
0,584
Fonte (s): Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Fundação João Pinheiro - FJP

0,628

0,716

Nota(s): Classificação segundo IDH: Muito Alto (acima de 0,800) Alto (de 0,700 a 0,799) Médio (de
0,600 a 0,699) Baixo (de 0,500 a 0,599) Muito Baixo (de 0 a 0,500)

Link: http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/perfil_bde.asp

A taxa de analfabetismo está entre as menores da região Centro–Oeste. Em 2000, a taxa de
alfabetização chegou a 92,1%.

26

Taxa de Alfabetização
1991
Taxa de Alfabetização (%)
85,2
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
NOTA: Pessoas de 10 anos ou mais de idade.
Link: http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/perfil_bde.asp

2000
92,1

2010
95,04

5. BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL
A mantenedora, Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida – AENSA, originalmente foi
instituída com o objetivo de atuar nos níveis de ensino fundamental, médio e curso pré-vestibular.
Logo após a sua autorização para atuar na educação básica, a instituição decidiu migrar para a
educação superior, considerando a inexistência desse nível de ensino no município de Aparecida de
Goiânia e a necessidade crescente dos jovens que concluíam o ensino médio e a educação de jovens e
adultos.
Assim, dado o primeiro passo, em 1999 foi criada a Faculdade Nossa Senhora Aparecida –
FANAP, que foi credenciada pela Portaria MEC nº 243 de 11/02/1999, publicada no DOU de 17/02/1999.
A criação da FANAP foi fundamentada nos seguintes pilares:
a) atender aos reclamos cognitivos da sociedade no município de Aparecida de Goiânia e região;
b) oferecer uma significativa oportunidade de conhecimento do universo científico para a
comunidade;
c) criar uma comunidade acadêmica capaz de responder aos anseios do mercado empregador,
com alto nível de profissionalização.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida foi credenciada em 1999, por meio da Portaria MEC nº
243, de 11/02/1999, publicada no DOU de 17/02/1999, juntamente com a autorização do curso de
graduação em Ciências Contábeis. A partir de então, a FANAP deu início às suas atividades acadêmicas e,
em coerência com o PDI, ao projeto de expansão que resultou em uma instituição reconhecida na
comunidade, cuja atuação segue em harmonia com as demandas da sociedade.
A situação de regularidade dos cursos da FANAP está informada no quadro a seguir, no qual estão
também relacionados os processos e-MEC em trâmite:
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Curso

Atos regulatórios

Administração

Autorização:
Reconhecimento: Portaria SESu nº
405/2006 (DOU de 26/07/2006).
Renov reconhecimento: Portaria
SERES nº 617/2013 (DOU de
22/11/2013) Portaria SERES nº
704/2013 (DOU de 19/12/2013)
Análise e Desenvolvimento Autorização: Portaria SETEC nº
de Sistemas (CST)
394/2008 (DOU de 29/08/2008).
Reconhecimento: Portaria SERES
nº 194/2013 (DOU de 14/05/2013).
Ciências Contábeis
Autorização
Reconhecimento: Portaria MEC nº
722/2004 (DOU de 22/03/2004).
Renov de reconhecimento: Portaria
SESu nº 3.829/2005 (DOU de
09/11/2005); Portaria SERES nº
311/2011 (DOU de 04/08/2011);
Portaria SERES nº 704/2013 (DOU
de 10/12/2013)
Direito
Autorização: Portaria nº235/2011
(DOU de 29/06/2011)
Engenharia de Produção
Autorização: Portaria SERES/MEC
nº 212/2014 (DOU em 28/03/2014)
Gestão Ambiental (CST)
Autorização: Portaria SERES nº
338/2014 (DOU de 30/05/2014)
Gestão Comercial (CST)
Autorização: Portaria SERES nº
539/2013 (DOU de 25/10/2013)
Gestão
de
Recursos Autorização: Portaria SERES nº
Humanos (CST)
537/2013 (DOU de 25/10/2013).
Logística (CST)
Autorização: Portaria SETEC nº
12/2010 (DOU de 15/01/2010).
Reconhecimento: Portaria SERES
nº 301/2012 (DOU de 31/12/2012).
Marketing (CST)
Autorização: Portaria SETEC nº
394/2008 (DOU de 29/08/2008)
Reconhecimento: Portaria SERES
nº 328/2013 (DOU de 25/07/2013)
Pedagogia

Autorização: Portaria MEC nº
1.905/2001 (DOU de 24/08/2001)

Processos
trâmite
-

em Conceito

Curso
4

-

3

-

4

201416196

s/c

-

s/c

-

4

201501532

4

201501533

4

-

4

-

4

-

4
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do

Reconhecimento: Portaria SESu nº
1.148 de 27/12/2006 (DOU de
28/12/2006)
Renov Reconhecimento: Portaria
MEC nº 879/2009 (DOU de
16/07/2009); Portaria MEC nº
286/2012 (DOU de 27/12/2012).
Produção
Publicitária Autorização: Portaria SETEC nº
(CST)
123/2010 (DOU de 18/08/2010)
Reconhecimento
Redes de Computadores Autorização:
Portaria
SETEC
(CST)
nº81/2010 (DOU de 14/05/2010)
Reconhecimento:
Secretariado (CST)
Autorização: Portaria MEC/SETEC
nº 470/2007 (DOU de 08/08/2007)
Reconhecimento: Portaria SERES
nº 321/2012 (DOU de 31/12/2012)
Renovação

Serviço Social

Autorização. Autorizado pela
Portaria SERES nº97 de1º
d/05/2016
Autorização
Autorização

Enfermagem
Gastronomia (CST)
Estética
Cosmética(CST)

e Autorização

-

s/c

-

s/c

-

4

-

s/c

201607238
201603450

s/c
s/c

201607692

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO
6. DADOS DO CURSO
6.1 NOME DO CURSO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO-bacharelado
6.2ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
Campus Bela Morada – Avenida Pedro Luiz Ribeiro, Qd. 01, Lt. 01,Gleba 04, Chácara Santo Antônio –
Conj. Bela Morada – Aparecida de Goiânia/GO. CEP 74.920–760.
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6.3 ATO LEGAL DE AUTORIZAÇÃO
Autorização pela Portaria SERES, Nº 235, de 28 de junho de 2011, publicada no D.O.U
Nº 123 de 29/06/2011,seção 1,pág.15.
6.4 NÚMERO DE VAGAS
A FANAP obteve autorização de funcionamento do curso de Direito com 200 vagas anuais, sendo 100 no
período matutino e 100 no período noturno, em dois ingressos, sendo 100 vagas por semestre (50em cada
turno).

6.5 TURNOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
Matutino e Noturno.

6.6. CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
O curso tem a duração de 3705 horas (60’), a serem integralizadas no prazo mínimo de 10 (dez) e
no máximo de 16 (dezesseis)semestres letivos.
6.7 COORDENAÇÃO DO CURSO
COORDENADOR
Prof. Dr. José Querino Tavares Neto
COORDENADORA ADJUNTA
Profa. M.ª Maria Disselma Torres de Arruda

6.8 TEMPO MÍNIMO E MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO
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Mínimo: 10 semestres
Máximo: 16 semestres
6.9 REGIME DE MATRÍCULA
Semestral
6.10 DIMENSIONAMENTO DA TURMA
Turmas de 50 alunos, sendo que, nas atividades práticas, as turmas terão as dimensões
recomendadas pelo professor, com aprovação da COORDENAÇÃO DE CURSO, sempre respeitado o limite de
25 alunos por turma prática.
7 - BASE LEGAL DO CURSO
O CURSO DE DIREITO da FANAP, ministrado no município de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, foi concebido com a seguinte base legal:
a) Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Direito – Resolução
CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, publicada no D.O.U. de 01
de outubro de 2004, pp. 17/18, S.1;

b) Instrução Normativa nº 1/2008,da Comissão de Ensino Jurídico da OAB

c) Relatório Final do Grupo de Trabalho MEC- OAB(Portarias nº
3.381/2004 e 484/2005 )

d) Resolução CNE/CP nº1 , de 17de junho de 2004 , que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena; a Lei nº 9765, 27de abril de 2004 , e o
Decreto nº 4281 , de 25 abril de 2002, que dispõem sobre a educação ambiental e a
Política Nacional de Educação Ambiental; a Resolução CNE/CP nº 1 , de 30 de maio
de 2012 , que Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;
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com adequação de seus conteúdos curriculares às exigências do Decreto n°5626 de
22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras;
Com esse embasamento legal, a FANAP elaborou o projeto que ora se apresenta.

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
8

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO : ASPECTOS GERAIS

8.1 CONTEXTO EDUCACIONAL
O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FANAP foi elaborado considerando as metas do PNE
e o atendimento na educação superior, o desenvolvimento econômico e a demanda do setor produtivo da
região, a população do ensino médio e técnico local e a política institucional de expansão da graduação.
8.1.1 O desenvolvimento Econômico e a Demanda do Setor Produtivo da Região

Conforme destacado anteriormente, inserida na Região Metropolitana de Goiânia – GRANDE
GOIÂNIA, Aparecida de Goiânia é um polo estratégico para investimentos na industrialização, na
distribuição de produtos e no atendimento a importantes mercados consumidores, sendo Goiânia o
principal centro consumidor de seus produtos industrializados.
Aparecida de Goiânia possui 455.657 habitantes (IBGE, 2011) e é o terceiro maior PIB estadual
levantado em 2008, possui 04 (quatro) polos industriais e empresas ligadas à metalurgia básica, alimentos
e bebidas, artefatos de cimento, medicamentos, gráfica e editoração, distribuição de mercadorias e
atividades de serviços que atende a toda região.
Segundo a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, a expectativa é que as empresas já
instaladas e as novas indústrias apliquem cerca de R$ 5 bilhões de investimentos até 2012.
A seguir, evolução do emprego formal em Aparecida de Goiânia no período de 1998 a 2010.
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Emprego - CAGED
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total - Admitidos (número)

35.750

39.550

53.686

55.285

65.014

73.610

70.011

73.106

69.141

51.929

Total - Desligados (número)

31.330

35.439

46.735

49.577

60.926

69.930

66.950

70.810

72.150

59.937

4.420

4.111

6.951

5.708

4.088

3.680

3.061

2.296

-3.009

-8.008

2010

2011

2012

2013

Total - Saldo (número)

NOTA: Não inclui os ignorados no período de 1998 a 2005.
Fonte: Instituto Mauro Borges

Emprego - RAIS
2006

2007

2008

2009

69.404

77.271

85.668

94.106 100.012

110.021

110.731

118.527

113.853

Rendimento Médio (R$)
693,83
772,94
NOTA: Não inclui os ignorados no período de 1998 a 2005.
Fonte: Instituto Mauro Borges

843,72

914,39

1.121,79

1.330,92

1.468,09

1.596,75

Empregos - Total (número)

996,47

2014

Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Ranking dos Municípios Goianos –
2009 / SEGPLAN, 2009) em que pese os diferenciais do município como o dinamismo econômico, a sua
riqueza, infraestrutura econômica, localização estratégica e logística, o município ainda terá que melhorar
seu desempenho em variáveis como: vagas ofertadas no ensino superior, matrículas em cursos de
capacitação de mão de obra, matrículas em educação profissional, ou seja, investir no grau de instrução da
mão de obra local. Com certeza, isso reforçaria a qualidade do município nos requisitos de atração de
investimentos.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Aparecida de Goiânia era 0,718, em
2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799).
Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,217), seguida por Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,174), seguida por Longevidade e por Renda.
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O IDHM passou de 0,582 em 2000 para 0,718 em 2010 - uma taxa de crescimento de 23,37%. O
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do
índice, que é 1, foi reduzido em 32,54% entre 2000 e 2010.
O IDHM passou de 0,445 em 1991 para 0,582 em 2000 - uma taxa de crescimento de 30,79%. O
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do
índice, que é 1, foi reduzido em 24,68% entre 1991 e 2000.
Aparecida de Goiânia teve um incremento no seu IDHM de 61,35% nas últimas duas décadas,
acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de crescimento estadual (50,92%). O
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do
índice, que é 1, foi reduzido em 49,19% entre 1991 e 2010.

Considerando, portanto, as grandes possibilidades de desenvolvimento econômico e social da área
de inserção da FANAP, a ampliação das possibilidades de qualificação profissional torna–se uma tarefa
prioritária para Aparecida de Goiânia e para a Região Metropolitana de Goiânia.
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A FANAP estruturou o Curso de Direito de forma a que seus alunos, docentes e egressos possam
envolver–se nas propostas e problemas regionais, desenvolvendo, por meio da atuação prática, o espírito
crítico–científico que sustenta as soluções alternativas Ambiental, e inovadoras.
Nesse sentido, a decisão da FANAP de oferecer um curso de Direito, tem por base um estudo da
situação atual do mercado de trabalho regional; no qual há grande potencial e necessidade de fomento ao
crescimento e ao desenvolvimento, somados à expectativa existente, por parte da sociedade e das
empresas, de obterem recursos humanos qualificados para a atuação específica em Direito, considerando
a necessidade de sustentabilidade jurídica nas diversas instâncias sociais.
No âmbito demográfico, considerando uma população de cerca de quinhentos mil habitantes, o
curso promove uma formação profissional na área de Direito para atender às necessidades de assistência
jurídica de sua região e demais atividades inerentes aos operadores do Direito. . Em Aparecida de
Goiânia, além da FANAP, apenas uma IES oferta o curso de Direito .
Pirâmide Populacional
Aparecida de Goiânia tem, segundo o IBGE (População 2010), 455.657 habitantes. A distribuição da
população por sexo, segundo os grupos de idade pode ser observada no quadro a seguir.
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE
IDADE (2010)
FAIXA ETÁRIA
MASCULINO
FEMININO
TOTAL
Mais de 100
04
15
anos
19
95 a 99 anos
31
49
80
90 a 94 anos
109
133
242
85 a 89 anos
291
398
689
80 a 84 anos
745
882
1.627
75 a 79 anos
1.293
1.618
2.911
70 a 74 anos
2.271
2.726
4.997
65 a 69 anos
3.243
3.703
6.946
60 a 64 anos
4.718
5.395
10.113
55 a 59 anos
6.926
7.921
14.847
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50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
05 a 09 anos
00 a 04 anos
TOTAL
Fonte: IBGE, 2010.

9.553
12.310
15.570
18.237
21.719
23.531
23.179
21.412
21.244
19.602
18.810
224.798

10.802
13.811
16.446
18.902
22.130
23.508
22.676
21.364
20.896
18.928
18.556
230.859

20.355
26.121
32.016
37.139
43.849
47.039
45.855
42.776
42.140
38.530
37.366
455.657

Por meio da pirâmide populacional do município de Aparecida de Goiânia, observa-se que a
população municipal possui uma estrutura jovem, com uma pirâmide populacional de ápice estreito.
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Assim, o Curso de Direito supre uma demanda existente no mercado de trabalho, por profissionais
qualificados na área. Por ser uma área dinâmica e em constante desenvolvimento, a demanda por pessoas
com conhecimentos sólidos nesta área é muito grande, estimulando o crescimento de um mercado de
trabalho capaz de absorver um significativo número de profissionais qualificados.
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8.1.2 A População do Ensino Médio e Técnico Local

A universalização progressiva do ensino médio se constitui em exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A necessária
expansão deste nível de ensino foi planejada nas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº. 10.172/2001 e no Novo Plano
Nacional de Educação, sendo claramente evidenciada no Estado.
Percebe-se que o ingresso na educação superior tem assumido, para o jovem da região, um caráter de tarefa evolutiva em si mesma,
continuidade natural a ser assumida para quem termina o ensino médio ou a Educação de Jovens e Adultos e uma alternativa disponível de
inserção no mundo do trabalho, especialmente aquele que exige mão de obra qualificada.

Matrículas
Total (alunos)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

118.485

108.985

105.275

103.741

103.685

102.895

100.332

99.406

100.855

101.299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Matrículas na Alfabetização - Total (alunos)

Matrículas na Creche - Estadual (alunos)

Matrículas na Creche - Federal (alunos)
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Matrículas na Creche - Municipal (alunos)
652

383

737

659

578

519

518

489

843

842

393

224

174

352

375

337

455

509

430

531

1.045

607

911

1.011

953

877

973

998

1.273

1.373

8.515

6.866

6.051

5.029

5.912

4.996

3.779

3.427

3.191

3.513

-

-

-

-

-

-

-

33

38

56

-

-

256

317

336

262

69

60

37

-

1.196

699

364

421

488

424

599

698

780

646

9.711

7.565

6.671

5.767

6.736

5.682

4.447

4.218

4.046

4.215

-

323

538

554

528

625

697

623

607

541

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

-

234

284

308

510

858

970

1.002

1.096

1.215

78

139

115

43

50

79

100

73

82

91

78

696

937

905

1.088

1.562

1.767

1.699

1.788

1.851

Matrículas na Creche - Particular (alunos)

Matrículas na Creche - Total (alunos)
Matrículas na Educação de Jovens a
Adultos - Estadual (alunos)
Matrículas na Educação de Jovens a
Adultos - Federal (alunos)
Matrículas na Educação de Jovens a
Adultos - Municipal (alunos)
Matrículas na Educação de Jovens a
Adultos - Particular (alunos)
Matrículas na Educação de Jovens e
Adultos - Total (alunos)
Matrículas na Educação Especial - Estadual
(alunos)
Matrículas na Educação Especial - Federal
(alunos)
Matrículas na Educação Especial Municipal (alunos)
Matrículas na Educação Especial Particular (alunos)
Matrículas na Educação Especial - Total
(alunos)
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Matrículas na Educação profissional (nível
técnico) - Estadual (alunos)
Matrículas na Educação profissional (nível
técnico) - Federal (alunos)
Matrículas na Educação profissional (nível
técnico) - Municipal (alunos)
Matrículas na Educação profissional (nível
técnico) - Particular (alunos)
Matrículas na Educação Profissional - Total
(alunos)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

-

-

177

190

161

-

865

1.963

2.311

46

-

-

177

190

161

365

865

1.963

2.821

3.733

3.311

3.755

3.486

3.793

4.207

3.830

3.892

4.360

4.355

-

-

-

-

79

246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

818

1.359

1.708

1.559

909

874

825

754

866

1.048

65

1.952

2.047

1.927

2.805

3.087

3.005

3.138

3.494

3.307

40.898

37.102

31.619

30.152

28.169

27.833

23.753

22.642

22.173

23.181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.049

25.550

27.354

28.449

28.200

28.298

29.207

29.203

29.250

30.127

Matrículas na Pré-Escola - Total (alunos)
Matrículas na Pré-escolar - Estadual
(alunos)
Matrículas na Pré-escolar - Federal (alunos)
Matrículas na Pré-escolar - Municipal
(alunos)
Matrículas na Pré-escolar - Particular
(alunos)
Matrículas no Ensino Fundamental Estadual (alunos)
Matrículas no Ensino Fundamental Federal (alunos)
Matrículas no Ensino Fundamental Municipal (alunos)
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Matrículas no Ensino Fundamental Particular (alunos)
Matrículas no Ensino Fundamental - Total
(alunos)
Matrículas no Ensino Médio - Estadual
(alunos)
Matrículas no Ensino Médio - Federal
(alunos)
Matrículas no Ensino Médio - Municipal
(alunos)
Matrículas no Ensino Médio - Particular
(alunos)

14.196

12.823

13.491

12.834

13.310

12.822

15.036

15.121

15.287

14.920

82.143

75.475

72.464

71.435

69.679

68.953

67.996

66.966

66.710

68.228

19.819

19.452

18.545

19.005

19.254

19.053

17.929

17.981

17.666

17.932

-

-

-

-

-

-

90

170

250

277

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.910

1.879

1.992

1.955

1.992

2.400

2.935

2.617

2.799

2.998

21.729

21.331

20.537

20.960

21.246

21.453

20.954

20.768

20.715

21.207

Matrículas no Ensino Médio - Total (alunos)
Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP
Secretaria de Estado da Educação – SEE
Link: http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/perfil_bde.asp

Conforme dados do Censo Escolar do INEP, em 2010, no município de Aparecida de Goiânia foram registradas 21.246 matrículas iniciais no
ensino médio regular, além de 3.319 na educação de jovens e adultos presenciais e 128 na educação especial. O número de estudantes
matriculados no ensino médio é bastante significativo, o que confirma a existência de uma demanda potencial por formação superior na região.
Nas últimas décadas, o ensino médio apresentou significativo crescimento em Aparecida de Goiânia, o que pode ser associado à melhoria
do Ensino Fundamental, à ampliação do acesso ao Ensino Médio e a uma maior demanda pela educação superior.
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8.1.3 Política Institucional de Expansão da Graduação

Sendo uma instituição voltada para a promoção do ensino superior, contribuindo para o pleno
desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação profissional, a
FANAP, em seu PDI, estabeleceu como um de seus objetivos, oferecer ensino de graduação em Direito
num conjunto de cursos de bacharelado, licenciatura e superiores tecnológicos.
Paralelamente ao ensino, a FANAP desenvolve importantes atividades de extensão na área do
conhecimento relacionada ao curso oferecido.
A Instituição pretende que os bacharéis por ela formados sejam, em conformidade com a definição
proposta pelo MEC, profissionais de nível superior aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as
atividades em uma determinada área e com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias
com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo
produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade.

8.1.4 Implementação das Políticas Institucionais do PDI para o Curso de Direito

O PDI relaciona, a cada uma das políticas e diretrizes institucionais, ações estratégicas implantadas num
determinado horizonte temporal, para o cumprimento dessas políticas institucionais.
A Instituição implantou todas as práticas previstas para a graduação, na modalidade presencial, de forma
coerente com as políticas constantes dos documentos oficiais – PDI, PPI e PPC. São documentos que
servem de base para as políticas institucionais como balizadoras e referências para o Curso de Direito.
O PPC do curso do Curso de Direito guarda estreita correlação com as políticas expressas no
PDI, especialmente no capítulo que descreve o Projeto Pedagógico Institucional-PPI a saber:
 Política de Ensino
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 Política de Extensão
 Política de Investigação Científica
 Política de Pós – Graduação e Pesquisa
 Política de Responsabilidade Social
 Política de Inclusão Social
 Política de Gestão Acadêmica
 Política de Avaliação Institucional
 Política de Atendimento ao Estudante
 Política de Educação a Distância *****
 Política de Acompanhamento de Egressos
OBS:
*****

O Curso de Direito não possui disciplinas ministradas a distância. A Plataforma Moodle é

utilizada para disponibilizar materiais e, portanto, é mais uma ferramenta que amplia o acesso a diversos
conteúdos.
8.1.5 Atendimento às Metas do Novo Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014

O Curso de Direito da FANAP está alinhado aos objetivos e metas do Novo Plano Nacional de
Educação , no que tange aos seguintes aspectos:
 elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para
50% e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24
anos, assegurando a qualidade da oferta;
 contribuir para a redução da desigualdade regional, na oferta
de educação superior;
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 diversificar, regionalmente, o sistema superior de ensino,
introduzindo um curso de alta complexidade e grande
importância socioeconômica; e
 consolidar a perspectiva de formar profissionais aptos a
desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades em
um determinado eixo tecnológico e com capacidade para
utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a
compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das
suas relações com o processo produtivo, com o ser
humano, com o ambiente e com a sociedade.

Seguem instituições de educação superior, cursos e número de vagas anuais ofertadas,
anualmente, em Aparecida de Goiânia.

EDUCAÇÃO SUPERIOR
IES, CURSOS E NÚMERO DE VAGAS ANUAIS OFERTADAS EM APARECIDA
DE GOIÂNIA
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
NÚMERO DE
CURSOS
SUPERIOR – IES
VAGAS ANUAIS
Administração
240
Ciências Contábeis
120
Direito
200
Pedagogia
200
Engenharia de Produção
200
Faculdade Nossa Senhora
Tecnologia em Marketing
200
Aparecida
Tecnologia em Logística
100
Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de
100
Sistemas
Tecnologia em Gestão de
100
Recursos Humanos
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Tecnologia em Gestão
Ambiental
Tecnologia em Gestão
Comercial
Serviço Social

Faculdade Alfredo Nasser

Faculdade Sul da América –
SULDAMÉRICA
Faculdade Padrão
Universidade Estadual de Goiás
– UEG
Universidade Federal de
GoiásUFG
Instituto Federal de
Educ.Ciên. e Tecnologia-IFG
Universidade de Rio Verde
TOTAL

Administração
Biomedicina
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Geografia
História
Letras – Inglês
Matemática
Negócios Imobiliários
Pedagogia
Sistemas para Internet
Medicina
Administração
História
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física
Enfermagem
Administração
Ciências Contábeis
Engenharia de
Transportes
Geologia
Engenharia Civil
Licenciatura em Dança
Medicina

100
100
100
500
100
200
300
200
200
160
50
200
200
300
200
200
300
200
100
200
200
300
200
300
100
40
40
40
40
40
40
120
6830
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8.1.6 Vagas Ofertadas na Educação Superior e Demanda pelo curso

Segundo Cadastro e–MEC (2014) o município de Aparecida de Goiânia conta com 08 (oito)
instituições de ensino superior que ofertam cursos na modalidade presencial, a Faculdade Nossa Senhora
Aparecida- FANAP (credenciada pela Portaria MEC 243 de 11/02/1999), a Faculdade Alfredo NasserUNIFAN (credenciada pela Portaria MEC 1.682 de 19/10/2000), a Faculdade Sul da América –
SULDAMÉRICA (credenciada pela Portaria MEC 3.627 de 17/10/2005), a Faculdade Padrão (credenciada
pela Portaria MEC 491 de 10/02/2006) ; a Universidade Estadual de Goiás – UEG (credenciada pela Lei
13.456 de 16/04/1999).Universidade Federal de Goiás -UFG (alteração do Estatuto, Portaria
9/2014);Instituto Federal de Educação ,Ciência e Tecnologia -IFG, recredenciado pela Lei Federal Nº
11.892 de 30/12/2008;Universidade de Rio Verde-UniRV, Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº5.971
de 23/01/2014
A demanda pelo curso de Direito, considerando a população do município de Aparecida de
Goiânia, com cerca de quinhentos mil habitantes ,é alta. .Apenas duas IES ofertam o curso com um total
de quatrocentas vagas anuais.
8.1.7 Justificativa e Relevância Social do Curso

Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição: Desenvolvimento Econômico e a Demanda do
Setor Produtivo da Região
Aparecida de Goiânia é um município brasileiro do Estado de Goiás. Localiza-se na Região
Metropolitana de Goiânia. Tem, de acordo com o IBGE/2010, 455.657habitantes, sendo o segundo maior
colégio eleitoral do Estado.
Em seus aspectos econômicos, a pecuária, com a criação de gado bovino com a finalidade de corte
e leite é uma das atividades na sua pequena extensão rural. No município onde predomina a indústria
extrativa de areia para construções, pedras, barro comum para fabricação de tijolos, a agricultura não é
expressiva, tendo-se em vista que são atividades conflitantes, dentro de uma pequena área territorial rural,
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uma vez que 70% do seu território encontra-se hoje ocupado por grande proliferação imobiliária, cujos lotes
e áreas diversas estão ocupadas por moradias e setores industriais.
O intercâmbio comercial, em maior escala, é realizado com o município de Goiânia e com outros
Estados, tendo como principal meio de acesso a rodovia BR-153. Por seu turno, Goiânia é o principal
centro consumidor de seus produtos extrativos e industrializados. Supermercados, armazéns, mercearias e
semelhantes realizam o abastecimento interno.
Aparecida de Goiânia tem vocação industrial, pois conta com espaço, investimentos em
infraestrutura e logística de transporte que dão suporte à expansão econômica, na região.
Na área de serviços, o Produto Interno Bruto (PIB) do município registrou crescimento de 46% entre
os anos de 2002 e 2006. Índice superior ao do Estado que foi de 35%. Segundo levantamento da
Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), o PIB geral de Goiás teve elevação de 35%,
enquanto que o de Aparecida de Goiânia registrou 54%. Um avanço decorrente da expansão da atividade
industrial na região.
Aparecida de Goiânia é um polo estratégico para investimentos na industrialização, na distribuição
de produtos e no atendimento a importantes mercados consumidores, sendo Goiânia o principal centro
consumidor de seus produtos industrializados.
Considerando, portanto, as grandes possibilidades de desenvolvimento econômico e social da área
de inserção da FANAP, a ampliação das possibilidades de qualificação profissional torna-se uma tarefa
prioritária para Aparecida de Goiânia.
Duas Instituições de Ensino Superior, com sede em Aparecida de Goiânia, ofertam o curso de
Direito.
Considerando os dados expostos, é possível perceber que o requisito da necessidade social
encontra-se presente. O município de Aparecida de Goiânia conta com quase meio milhão de habitantes e,
até ao final do ano de 2013, existiam apenas dois cursos de Direito ofertados.
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A implantação de CURSO

DE

DIREITOofertado pela FANAP justificou-se ainda pela ênfase deste

curso que prioriza a realidade econômica da Região, caracterizada pela forte vocação industrial e
comercial.
A pertinência da implantação de CURSO DE DIREITO na localidade pode ser observada a partir de
dados relacionados às possibilidades de inserção profissional, quais sejam: dados relativos à composição
dos órgãos da administração da justiça e segurança, ao número de advogados inscritos no município, aos
espaços existentes para absorção de estágios e ao acesso às fontes e acervo de livros jurídicos. Todos
apresentados a seguir:
a) Composição dos Órgãos da Administração da Justiça e Segurança
A seguir, é apresentada a composição dos órgãos de administração da justiça e segurança
existentes no município de Aparecida de Goiânia.
 Justiça do Trabalho: 02 (duas) Varas do Trabalho: 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Aparecida
de Goiânia. Jurisdição: Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, Cristianópolis,
Cromínia, Edealina, Edéia, Hidrolândia, Mairipotaba, Nova Fátima, Piracanjuba, Pontalina,
Professor Jamil, São Miguel do Passa Quatro e Senador Canedo;
 Justiça Eleitoral: O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás situa-se na Rua 10, Q. W, Lotes
06 a 09, CEP: 74981-100, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia e engloba dois cartórios:
Cartório da 119ª Zona Eleitoral (fone: 62 3283-3004); Cartório da 145ª Zona Eleitoral (fone: 62
3283-1340) e Cartório da 132ª Zona Eleitoral (fone: 62 3283-1655);
 Justiça Estadual: Comarca de Aparecida de Goiânia – Comarca de Entrância Intermediária
/ Distrito: Nova Brasília. Varas: 1ª e 2ª Varas Cíveis; 1ª e 2ª Varas Criminais; Vara de Família
e Sucessões; Vara das Fazendas Públicas; Juizado da Infância e da Juventude; 1º e 2º
Juizados Especiais Cíveis e Juizado Especial Criminal;
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 Corte de Conciliação e Arbitragem:1ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Aparecida de
Goiânia– Questões Comerciais, Industriais, Agropecuárias, Imobiliárias e Cíveis, na ACIAG
(Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, situada na Avenida das Nações,
Área 2ª, Bairro Vera Cruz,CEP: 74.976-190, Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP: 74976-190,
fone: 62 3283-1331);
 Ministério Público Estadual: O Ministério Público Estadual em Aparecida de Goiânia está
localização na Rua José Cândido Queiroz, Q. 24, Lote 06, Setor Central;
 Cartórios extrajudiciais: Cartório Registro Civil Vila Brasília; Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Notas de Aparecida de Goiânia; Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de
Títulos e Documentos; Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis.
 Orgãos de Segurança: Diretoria Geral da Polícia Civil; Delegacia Estadual de Defesa da
Mulher; Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia e Posto Comunitário da Polícia Civil.
b) Número de Advogados Inscritos na OAB
Atualmente, há.25.886 advogados inscritos no Conselho Seccional da OAB-GO, conforme
dados do Quadro de Advogados da OAB (Atualização: 21/06/2014),assim distribuídos:
advogados 23.078;estagiários 1.430;suplentes 1.378.
Segundo informações colhidas junto ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil do Município de Aparecida de Goiânia, existem 628advogados inscritos.
c) Espaços Existentes para Acolhimento de Estagiários
Todos os órgãos e entidades listados no item “a” (Composição dos Órgãos da Administração
da Justiça e Segurança) são capazes de absorver estagiários. Além disso, são considerados
espaços de prática os escritórios de advocacia localizados no município de Aparecida de
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Goiânia e seus respectivos departamentos jurídicos, os quais podem certamente absorver
estagiários.
Locais em que poderão ser realizados estágios:
PODER EXECUTIVO
 GABINETE DO PREFEITO – Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro, Aparecida de
Goiânia CEP: 74.980.060;
 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Rua João Batista de Toledo, nº 16 –
Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.060;
 SECRETARIA DE CONTROLE Existem na região centenas de empresas com
departamentos jurídicos, bem como centenas de órgãos públicos INTERNO – Rua João
Batista de Toledo, nº 16 – Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.060;
 SECRETARIA EXECUTIVA – Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro, Aparecida de
Goiânia CEP: 74.980.060;
 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO – Rua Abraão Lourenço de Carvalho, nº 503
– Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.970;
 SECRETARIA DO BEM-ESTAR SOCIAL – Av. B, Qd.A – Setor Araguaia, Aparecida de
Goiânia CEP: 74.981.150;
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – Rua José Cândido de Queiroz, s/nº – Centro,
Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.040;
 SECRETARIA DE FINANÇAS – Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro, Aparecida de
Goiânia CEP: 74.980.970;
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – Rua Gervásio Pinheiro Qd.30 – área pública –
Residencial Village Garavelo, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – Rua 04 esquina com Rua 05 – St. Araguaia, Aparecida
de Goiânia CEP: 74.980.970;
 SECRETARIA DE AÇÃO URBANA E MEIO AMBIENTE – Rua João Batista de Toledo
Qd.15 Lt.04 – St. Araguaia, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;
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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – Rua Antônio Barbosa Sandoval – área pública –
Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.970;
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – Rua Antônio Batista Sandoval
Qd.04 – área pública 05 – Centro, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;
 SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Antonio Batista Sandoval Qd.04 – área pública – Centro,
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.093.020;
 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER – Rua 04 esq. c/ 05 – área pública – Setor
Araguaia, Aparecida de Goiânia;
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Rua São Domingos Lt. 09 sala 03 área
pública – Centro, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970.

PODER JUDICIÁRIO
 FÓRUM MUNICIPAL (fones: 62 3283-1110; 62 3584-3633) – Rua São Domingos, 100 –
Centro, Aparecida de Goiânia;
 PROMOTORIA PÚBLICA (fone: 62 3283-1163) – Av. das Nações, Qd. 10 – Lt. 14 – Vera
Cruz, Aparecida de Goiânia.

ÓRGÃOS ESTADUAIS / FEDERAIS
COM SEDE EM APARECIDA
 Agência Prisional (fones: 62 3201-2904; 62 3201-2905) – BR-153, km 1292-B – área
industrial, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.923-650.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
 2º CRPM (fone: 62 3201-1726) – Av. Liberdade s/nº Qd. 138 A – Buriti Sereno Garden,
Aparecida de Goiânia;
 8º BPM (fone: 62 3201-1702; 62 3201-1716) – Av. das Nações, s/nº – Vera Cruz,
Aparecida de Goiânia;
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 16ª Companhia Independente da PM (fones: 62 3201-1620; 62 3201-1632) – Rua 15 Qd.
59 Lt.25 – Jd. Tiradentes, Aparecida de Goiânia;
 25ª Cia. Independente da PM (fones: 62 3277-2591; 3277- 4597) – Av. Santos Dumont,
05 – Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia;
 2º SGI – Sub-Grupamento de Incêndio (fones: 62 3201-1320; 62 3201-1321) – Via de
Acesso 06 – Qd. K – Lt. 1/22 – Chácara Marivânia.

POLICÍA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS
 Delegacia 2ª Regional(fones: 62 3201-2299; 62 3201-2290) – Rua São Francisco Qd. 01
Lt.10 – Centro, Aparecida de Goiânia;
 Delegacia do 1º CIOPS (fone: 62 3283-1221) – Rua São Francisco, Qd. 01 – Lt. 10/11 –
Centro, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;
 Delegacia do 2º CIOPS (fones: 62 3280-3460; 62 3280-2751) – Av. Rudá, s/nº – Vila
Brasília, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.905.760;
 Delegacia do 3º CIOPS (fone: 62 3283-8021) – Rua 22, s/nº – Cidade Livre, Aparecida de
Goiânia, CEP: 74.163.000;
 Delegacia do 4º DP (fone: 62 3588-5734) – Rua C.18, Qd. 111 – Lt. 19 – Garavelo,
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.930.350;
 Delegacia do 5º DP (fone: 62 3594-6435) – Av. V. 08, esq. J. 02 – Mansões Paraíso,
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;
 Delegacia 6º DP (fone: 62 3594-1331) – Rua 13 – APM 04 – Jardim Tiradentes, Aparecida
de Goiânia, CEP: 74.911.120;
 Delegacia da Mulher (fone: 62 3584-5474) – Av. das Nações Qd. 07 Lt. 13 – Vera Cruz,
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;
 Delegacia Proteção da Infância e Juventude (fone: 62 3201-2293) – Rua São Francisco
Qd. 01 Lt. 10 e 11 – Centro, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.060;
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 Delegacia de Investigação de Homicídios (fone: 62 3201-2286) – Rua da Estrada Qd. 108
Lt. 03 – Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.000;
 Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia (fone: 62 3283-2788) –
Av. das Nações, Qd. 12, Lt. 01/05 Área 2, 1º Andar – Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, CEP:
74976-190;
 Juizado Especial Cível e Criminal de Aparecida de Goiânia – Goiás – Av. das Nações,
Qd. 12, Lt. 01/05 Área 2, 1º Andar – Vera Cruz, Aparecida de Goiânia CEP: 74.976-190;
 Comarca de Aparecida de Goiânia (fone: 62 3584-2992) – Rua Versalhes Qd. 03 Lt.
08/14 Residencial Maria Luiza, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.968-541;
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (fones: 62 3545-5971; 62
3545-5972)
 Secretaria de Bem-Estar Social;
 Conselho Tutelar (fones: 62 3545-5980; 3545-5985) – Av. das Nações – Prédio Freud de
Mello, Aparecida de Goiânia;
 1ª Corte e Conciliação de Arbitragem, que funciona na ACIAG – Associação Comercial
e Industrial de Aparecida de Goiânia (fones: 62 3283-1331; 62 3261-0127)– Av. das Nações,
área 2 – Vera Cruz, Aparecida de Goiânia CEP: 74.976.198;
 OAB – Subseção de Aparecida (fones: 62 3283-1440; 62 3283-2049) Rua São
Domingos, nº 100 – Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.970;
 Delegacia Regional de Contabilidade (fone: 62 3283-1269) – Rua Recife, Qd. 11 – Lt. 06
– Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970.

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS


CELG (fone: 62 3531-2670)– Rua Abrão Lourenço de Carvalho esq. com Rua Nossa
Senhora da Guia – Centro, Aparecida de Goiânia, ;



SANEAGO – Saneamento de Goiás (fones: 62 3283-1699; 62 3283-1528; 62 3594-6446)
– Rua Benedito Batista de Toledo, Qd. 06 – Lt. 02 – Centro, Aparecida de Goiânia, CEP:
74.980.970;
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SANEAGO – Saneamento de Goiás (fone: 62 3201-7001) – Av. Escultor Veiga Vale Qd.
102 – Vila São Tomáz, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.915-515;



VaptVupt – BuritiShopping (fone: 62 3201-7001) – Av. Rio Verde Qd. 102 – Vl. São
Tomáz, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.915-906;



SEFAZ(fone: 62 3283-1132) – Rua Benedito B. de Toledo, Galeria de Atendimento –
Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.970;



DETRAN (fone: 62 3545-5944) – Av. Rio Verde Qd. 01 Lt.05/21 – Vila Brasília,
CEP:74.905-660;



Correios e Telégrafos (fone: 62 3226-2147) – Av. Dom Abel Ribeiro, Qd. 31 – Lt. 04 –
Centro, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;



IBGE (fone: 62 3283-1475) – Rua Benedito Batista de Toledo, Qd. 06, Lt. 04 – sala 05 –
Centro, Aparecida de Goiânia CEP: 74.980.970;



ACIAG (fones: 62 3283-1331; 62 3261-0127) – Av. das Nações, área 2 – Vera Cruz,
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.976.198;



Agência Rural(fone: 62 3283-1531) – Rua João Batista de Toledo, nº 240 – Centro,
Aparecida de Goiânia, CEP: 74.980.970;



APAE(fone: 62 3280-3980) – Rua Xerente esq. Caetés s/nº – Jd. Maria Inês, Aparecida de
Goiânia, CEP: 74.914.310;



SESI– Serviço Social da Indústria (fone: 62 3283-1300);



Renda Cidadã (fone: 62 3284-7208) – Av. Alvorada Qd. 12 Lt. 06 – Centro Comunitário –
Conj. Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.917-020;
CONVÊNIOS FIRMADOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS
Tendo em vista o alcance dos objetivos pedagógicos da formação do operador do Direito,
a FANAP busca se utilizar de meios que dinamizem as formas de aquisição da
aprendizagem aliados às atividades de simulação que se aproximam dos exercícios da
prática jurídica da advocacia.
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Dessa forma, a FANAP optou por buscar múltiplas oportunidades de

convênio de

cooperação técnico-científica com diversas entidades. Esses convênios abrangem órgãos
e empresas públicos, instituições de ensino e de pesquisa.
Objetivos dos convênios:


Estabelecer cooperação mútua

para o desenvolvimento de projetos científicos e

pedagógicos na área do Direito


Possibilitar a realização de estudos e pesquisas de caráter científico no âmbito do Direito



Desenvolver projetos voltados ao ensino da prática jurídica, por meio de exercícios
práticos simulados, de acordo com as áreas de atuação das entidades parceiras.



Diversificar a prática jurídica ,utilizando –se dos espaços reais dos órgãos /instituições,
possibilitando a efetivação da aprendizagem significativa.

CONVÊNIOS EM VIGOR:
 MPGO
 TJGO
 MPF
d) Acesso às Fontes e Acervo de Livros Jurídicos.
O município de Aparecida de Goiânia conta, atualmente, com cerca de 03 (três) livrarias,
dispondo em seus acervos publicações da área jurídica.
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Em relação às bibliotecas, pode-se registrar a da Seccional da OAB, Biblioteca Municipal,
BIBLIOTECA da Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP e as bibliotecas dos escritórios
de advocacia, entre outras.
A implantação do CURSO

DE

DIREITO no município de Aparecida de Goiânia constituiu-se numa

medida com o intuito de promover o desenvolvimento socioeconômico da localidade, assim como,
promover a inclusão social.
A iniciativa ,de grande relevância, contribuiu para elevar o nível de escolaridade local, reforçando
as reais condições para a geração do desenvolvimento da Região. A educação, indiscutivelmente, é a
condição básica para o crescimento socioeconômico, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da
qualidade de vida.
A FANAP sendo a primeira faculdade a se instalar em Aparecida de Goiânia representa a
vanguarda para o desenvolvimento educacional do município. A região possui diversas indústrias
e, por meio de convênios, a FANAP fornece a possibilidade de formação em nível superior a
muitos dos funcionários do parque industrial do município. A FANAP conta, ainda, com incentivos,
que foram instituídos pelo governo do Estado de Goiás, permitindo que alunos da FANAP tenham
considerável redução no pagamento das mensalidades escolares,coma instituição da Bolsa
Universitária. A infraestrutura do campus, em fase de ampliação, mostra que a FANAP consolida
modernas instalações e, dessa forma,desempenha papel ide destaque na região.

57

8.2 Autoavaliação
Quanto à autoavaliação, o Projeto Pedagógico Curso de Graduação em Direito contempla o
previsto na Lei 10.861/2004 e fundamenta–se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Direito – Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, publicada no D.O.U. de 01 de outubro de
2004, p. 17/18, S.1 e no PDI e PPI da FANAP.
A estruturação avaliativa do curso compreende o especificado no Projeto de Autoavaliação
Institucional e Regulamento da Comissão Própria de Avaliação – CPA, contemplando os aspectos da
organização didático–pedagógica, da avaliação do corpo docente, discente e técnico–administrativo e das
instalações físicas.
Na busca de seu reconhecimento enquanto entidade educacional comprometida com sua missão e
suas políticas institucionais, a FANAP aplica instrumentos avaliativos que contemplam as dimensões retro–
mencionadas. A identificação dos pontos fortes e fracos da FANAP, agrupados em dimensões, permite a
construção de metas que possibilitem uma constante revisão dos procedimentos para o alcance de seus
objetivos e a consecução de suas políticas institucionais.
A avaliação interna ou autoavaliação deve ser entendida como parte do processo de
aprendizagem, uma forma contínua de acompanhamento de todas as atividades que envolvem o curso.
Dentro desse princípio, a avaliação deve englobar todos os agentes envolvidos nos diferentes
serviços e funções bar que dão suporte ao processo de formação profissional, sendo elemento central da
instituição de ensino.
As questões relativas ao conjunto das disciplinas do curso (e dos demais processos pedagógicos
que compõem as atividades acadêmicas) devem ser analisadas tendo-se em conta a percepção do aluno e
do professor sobre o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem ou, ainda, na avaliação é importante
identificar como os alunos e professores percebem o curso como um todo e, também, a inserção e cada
um nesse processo.
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Esta avaliação interna, em parte, deve ser realizada no CURSO DE DIREITO:
 Por meio de questionários aplicados aos alunos e professores sobre o desempenho destes;
 Em seminários sobre o processo de ensino-aprendizagem, realizados no início dos semestres,
com a participação de alunos e de professores, para a discussão de formas e critérios;
 Por meio de pesquisas para levantamento do perfil do aluno, contendo estudo sobre
procedência, expectativas quanto ao curso e à profissão.
A avaliação externa se traduz na incorporação de outro olhar, de fora da Instituição, na busca da
avaliação mais abrangente do curso e da adequação dos rumos da formação profissional às demandas e
projeções de necessidades feitas pela sociedade. Nesse sentido, ela deve envolver: egressos do curso,
entidades de classe, profissionais de Direito e educadores de outras instituições, de forma a garantir uma
abrangência maior do processo.
O Exame Nacional de desempenho do Estudante-ENADE e a Avaliação das Condições de Oferta
do Ensino propostos e realizados pelo Ministério da Educação já contemplam, em certa medida, formas de
avaliação externa.
A FANAP, considerando a relevância da avaliação externa, busca o acompanhamento de
egressos, que tem como um dos objetivos principais contribuir para a melhoria das condições de oferta do
curso, visando à formação de profissionais qualificados para o mercado do trabalho, a partir da visão
daqueles que receberam a sua formação superior na instituição.
8.3 Concepção do curso
O CURSO

DE

DIREITO da FANAP, no município de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, foi

concebido com a seguinte base legal:
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Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Direito – Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de
setembro de 2004, publicada no D.O.U. de 01 de outubro de 2004, pp. 17/18, S.1;
a) Instrução Normativa nº 1/2008,da Comissão de Ensino Jurídico da OAB
b) Relatório Final do Grupo de Trabalho MEC- OAB(Portarias nº 3.381/2004 e 484/2005 )
c)Resolução CNE/CP nº1 , de 17 de junho de 2004 , que instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena; a Lei nº 9765, 27de abril de 2004 , e o Decreto nº
4281 , de 25 abril de 2002, que dispõem sobre a educação ambiental e a Política
Nacional de Educação Ambiental; a Resolução CNE/CP nº 1 , de 30 de maio de 2012 ,
que Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; com
adequação de seus conteúdos curriculares às exigências do Decreto n°5626 de 22 de
dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras;
Constata-se que a formação em Direito foi das áreas da educação superior que mais
transformações sofreu, ao longo das últimas décadas. A partir da Constituição Federal de 1988 e,
sobretudo, tendo como marco a Portaria MEC nº 1.886/1994, os paradigmas teórico e metodológico que
davam sustentação ao ensino do Direito foram profundamente alterados. Rompeu-se com a visão de que a
formação de graduação deveria se vincular a um processo passivo de acumulação de conhecimentos
dogmáticos, que dotasse o aluno de uma capacidade técnica, que o habilitasse ao desempenho imediato
de funções jurídicas típicas, tais como a advocacia, a magistratura, e outras.
Incorporando esse novo referencial, o CURSO DE DIREITO da FANAP se estrutura mediante uma
proposta de educação que propicia uma sólida formação geral, humanística e axiológica, aliada à postura
reflexiva e de “visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento
da cidadania”, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES nº 09/2004.
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Nesse sentido, abandona a formação jurídica estritamente dogmática e de caráter “enciclopédico”,
baseada em procedimentos e métodos de ensino que privilegiam a memorização e a apreensão acrítica de
conceitos e valores, para se estruturar em torno de uma proposta avançada, não exatamente por conta de
“novidades ou inovações disciplinares”, mas pela incorporação de inovações de caráter pedagógico que
buscam uma postura mais dinâmica dos alunos, sob a égide das metodologias ativas. Para tanto, são
utilizadas novas ferramentas de ensino que, a um só tempo, possam contribuir para a implementação de
um processo de ensino-aprendizagem emancipatório, permitindo a abertura de espaços para a reflexão e a
para a construção do próprio conhecimento.
O objetivo geral do CURSO DE DIREITO é formar profissionais de visão transcendente aos aspectos
técnicos de sua profissão, capazes de aplicar o Direito, mas também, de criticá-lo e fornecer meios para a
sua alteração, aptos a cumprir a sua missão social e política de maneira a desempenhar uma presença na
vida do país, que não se restrinja a executar burocraticamente a sua tarefa.
A FANAP fornecerá ao futuro bacharel em Direito o instrumental técnico e crítico necessários à
compreensão da realidade na qual exercerá sua profissão, agindo sobre ela. O que se almeja é incentivar
a percepção e a compreensão normativas da vida social no seu processo de mudança, ao invés de
transmitir um conhecimento abstrato e, por ser dogmático, desvinculado de suas referências de realidade.
Dessa forma, o domínio do conhecimento técnico deve ultrapassar o aspecto meramente positivista,
possibilitando que o aluno perceba o Direito não como um fim, mas como fenômeno em construção.
Para alcançar esse patamar, necessário se faz que o processo ensino-aprendizagem se
desenvolva a partir de sólida formação que possibilite ao estudante de direito a apropriar-se de:
 Conhecimentos teóricos, que lhe possibilitarão ter uma visão crítica da sociedade e do mundo
que o cerca;
 Conhecimentos técnicos, suficientes para dar o aporte necessário para a sua atuação como
operador jurídico;
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 Um espírito investigativo, imprescindível para formar um profissional atualizado, que pensa o
Direito em suas múltiplas manifestações, capaz de apreender e reelaborar o conhecimento.
Os conhecimentos teóricos serão adquiridos a partir do estudo das disciplinas chamadas
propedêuticas, ofertadas principalmente nos primeiros semestres do CURSO

DE

DIREITO. A partir da

aquisição desses conhecimentos, o aluno estará apto a adentrar no estudo das disciplinas mais técnicas,
uma vez que o aporte de conhecimento teórico-crítico possibilitará que seu estudo supere a visão
eminentemente dogmática do Direito. As atividades de pesquisa e de extensão serão propostas, ao longo
do curso, para completar a sua formação, possibilitando, a um só tempo, que o aluno busque respostas
para as grandes indagações que se apresentam na atualidade, sem deixar de interagir com a sociedade
que o cerca.
8.4 OBJETIVOS DO CURSO
8.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do CURSO DE DIREITO é formar profissionais de visão transcendente aos aspectos
técnicos de sua profissão, capazes de aplicar o Direito, mas também, de criticá-lo e fornecer meios para a
sua alteração, aptos a cumprir com a sua missão social e política de maneira a desempenhar uma
presença na vida do país, que não se restrinja a executar burocraticamente a sua tarefa.
Além da formação jurídica mais típica no âmbito dos estudos de graduação, o CURSO DE DIREITO da
FANAP pretende preparar profissionais com conhecimentos adequados à realidade da região onde a
Instituição está inserida, considerando, principalmente, a forte vocação industrial de Aparecida de Goiânia.
8.4.2 Objetivos Específicos

 Proporcionar uma sólida formação geral, humanística e axiológica com o domínio dos
fundamentos de compreensão e utilização do Direito em suas variadas manifestações e
aplicações;
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 Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de postura reflexiva e da visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica;
 Capacitar os alunos para as demandas da realidade onde a Instituição está inserida,
considerando, principalmente, a forte vocação industrial de Aparecida de Goiânia;
 Estimular a pesquisa e a extensão, visando à produção e à divulgação do conhecimento
jurídico, adequado à realidade social, assim como,à adequação da formação frente às demandas
da sociedade.
8.5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

O perfil do egresso do CURSO DE DIREITOconsubstancia-se em sólida formação geral, humanística e
axiológica, com 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 visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para
aaprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da
justiça e do desenvolvimento da cidadania.
Para que o egresso alcance o perfil desejado, o CURSO DE DIREITO, em consonância com o Art. 4º
da Resolução CNE/CES nº 09/2004, proporcionará condições para o desenvolvimento das seguintes
competências e habilidades:
 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com
a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
 Interpretação e aplicação do Direito;
 Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
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 Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a
devida utilização de processos, atos e procedimentos;
 Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
 Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
 Julgamento e tomada de decisões; e,
 Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
Dessa forma, acredita-se que o futuro bacharel em Direito, com elevado nível de preparo
intelectual e consciência social, estará qualificado para o exercício técnico e profissional do Direito.
O bacharel em Direito da FANAP estará apto a atuar nas variadas possibilidades da intervenção
profissional, seja em carreiras tradicionais como a advocacia, a magistratura, a defensoria pública,
ministério público, ou transitar pelas novas funções que se abrem no mercado de trabalho, como
consultoria a empresas, orientação jurídica de organizações não governamentais, etc. Considerando a
ênfase proposta, os egressos estarão preparados para atuar junto à realidade da região onde a Instituição
está inserida, considerando, principalmente, a forte vocação industrial de Aparecida de Goiânia.
Importante lembrar que Cursos de Graduação em Direito formam bacharéis em Direito que devem
possuir conhecimentos suficientes para, uma vez atendidas às exigências de ingresso, o exercício de uma
das muitas profissões jurídicas, tais como a advocacia, a magistratura, o ministério público. A formação em
Direito é, portanto, genérica, não permitindo o exercício imediato de qualquer das profissões jurídicas. O
bacharel em Direito, por consequência, deve ser preparado para o exercício de ampla gama de atividades,
fornecendo o ponto de partida para o ingresso nas carreiras jurídicas. Seu perfil deve ser, em formação
superior, básica, necessariamente generalista, mesmo quando eleita uma determinada ênfase curricular.
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No entanto, a despeito da concepção generalista, contempla em suas disciplinas típicas do centrooeste brasileiro em suas especificidades agrárias e com uma carga horária forte de Direito Empresarial que
privilegia o enfoque da natureza do agronegócio e empreendimento, sempre sob a ótica do meio ambiente
e o desenvolvimento sustentável e direitos coletivos.
A esses elementos acresce-se a perspectiva de um curso centrado numa Estrutura Curricular
dinâmica que se flexibiliza por meio das disciplinas optativas que proporcionam atualização e constante
incursão dialogal com a realidade no qual se insere.
8.6 MERCADO DE TRABALHO

O mundo do trabalho apresenta visíveis e constantes transformações, o que leva a variações
importantes no cenário profissional e nas oportunidades para a carreira jurídica. Nessa perspectiva, o
profissional de Direito precisa de ser preparado ,da melhor forma possível ,durante a sua formação inicial,
isto é, na graduação, para ampliar as futuras oportunidades nos diversos ramos do Direito.

Pelas

possibilidades de atuação do operador do Direito, o mercado de trabalho sempre está aquecido nessa
área.
Alguns ramos como: o direito ambiental, mercado de carbono, biodireito, agrobusiness e de
tecnologia da informação, que atua nas questões relacionadas à internet, direito imobiliário e propriedade
intelectual estão em destaque no mercado de trabalho.. Além destes, aparece o direito internacional. Na
carreira pública, destaca-se a defensoria pública, voltada para o atendimento da população carente.
As parcerias público-privadas (PPPs), incentivadas pelo governo, abrem o mercado para os
advogados especialistas em contratos públicos.

Observa-se que os escritórios de advocacia buscam, na hora de escolher um
profissional, diferenciais que demonstrem, além de incontestável saber jurídico,
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capacidade de gerenciar conflitos e liderar equipes, comunicação assertiva, controle
emocional, bem como, ferramentas que possibilitem uma melhor desempenho, como:
habilidades estratégicas, planejamento de metas e resultados, sem desconsiderar a
postura ética e o papel social do advogado.

As Assessorias Jurídicas para micro e pequenas empresas oferecem
possibilidade de

a

atuação preventiva ,reduzindo ou eliminando risco de produzir

passivos trabalhistas, contratuais, ambientais ou tributários, bem como, entraves
contratuais capazes de inviabilizar o negócio. Uma assessoria jurídica de caráter formal
ou preventivo pode evitar perdas financeiras , que comprometem o capital de giro e a
capacidade de investimento destas empresas.

A atividade a ser exercida pelo bacharel em Direito não se limita à advocacia. O
campo de atuação profissional dos chamados ―operadores do Direito‖ possui vasto
leque de opções que perfazem um total aproximado de mais de 117 carreiras. O Direito
é um curso que oferece inúmeras oportunidades de ingresso no mercado de trabalho,
não só nas áreas jurídicas específicas do funcionalismo público, na esfera federal,
estadual e municipal, como, por exemplo, delegado de polícia estadual, delegado de
polícia federal, promotor de justiça estadual, representante do Ministério Público
Federal, juiz de direito estadual, juiz de direito federal, advogado do poder público em
geral e autarquias, como também nas áreas fiscais, há ainda, a possibilidade do
profissional exercer a carreira de advogado, de forma privada, com vínculo trabalhista
ou exercer a advocacia como profissional liberal, caso em que poderá escolher os mais
variados segmentos do Direito como, por exemplo: penal, civil e geral, atuando nos
ramos imobiliário, agrário, contratos, família, entre outros. Entre as atividades mais
procuradas estão as de Juiz, Procurador, Promotor de Justiça, Delegado, Defensor
Público e Assessor Legislativo.
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Considerando a gama de possibilidades de atuação do Operador do Direito,
especialmente no Município de Aparecida de Goiânia, em franco crescimento em todos
os setores comerciais e industriais, a Faculdade Nossa Senhora Aparecida- FANAP
oferta, não só ao município, mas a todos os que compõem a Grande Goiânia, um
Curso de Direito com características contemporâneas, que vem ao encontro das
necessidades da sociedade aparecidense e do seu entorno.

8.7 NÚMERO DE VAGAS
200 vagas anuais -100 vagas no turno matutino e 100 vagas no turno noturno, com duas entradas
semestrais.
9. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: FORMAÇÂO
9.1 ESTRUTURA CURRICULAR
O CURSO DE DIREITO, seguindo a estrutura organizacional da FANAP, é oferecido com estrutura
semestral, desenvolvido em 10 semestres.
A estrutura curricular totaliza3705horas (60’), com 3.045horas (60’) de disciplinas obrigatórias, 100
horas (60’) de disciplinas optativas, 360 horas (60’) de Estágio Supervisionado, 100 horas (60’) de Trabalho
de Conclusão de Curso e300 h (60’) de Atividades Complementares, conforme explicitado nos gráficos
apresentados a seguir:
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Figura 1: Distribuição de carga horária do Curso de Direito, em horas.
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Figura 2: Distribuição de carga horária do Curso de Direito, em percentual.

Em consonância ao que preceitua a Resolução CNE/CES nº 09/2004, a estrutura curricular do
CURSO

DE

DIREITO proposto pela FANAP é formada por Eixos interligados de Formação Fundamental,

Profissional e Prática.
O Eixo de Formação Fundamental abrange disciplinas que buscam integrar o acadêmico ao campo
do Direito, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber.
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As disciplinas do Eixo de Formação Fundamental encontram-se alocadas, na matriz curricular do
curso, logo nos primeiros semestres, possibilitando a construção de uma base sólida, para que os alunos
possam refletir sobre os conteúdos do Eixo de Formação Profissional nos semestres seguintes. Além dos
conteúdos previstos na Resolução CES/CNE nº 09/2004, está prevista a disciplina de Introdução ao Estudo
do Direito(80 horas-aula).
Ainda nas matérias introdutórias, foi incluída a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em
Direito(80 horas-aula) com a intenção de servir de instrumental para principalmente, utilizado na pesquisa,
na extensão e nas demais atividades complementares. A disciplina Métodos e Técnicas formação de
atitude acadêmica do aluno. Um instrumental não apenas utilizado no estudo das disciplinas, mas, de
Pesquisa em Direito, ministrada no primeiro semestre do curso, prepara o aluno para a vida acadêmica,
fornecendo o instrumental necessário à percepção do conhecimento jurídico.
O Eixo de Formação Profissional abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a
aplicação do Direito, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação
às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais.
As disciplinas do Eixo de Formação Profissional foram organizadas e selecionadas de forma a
fornecer um referencial mínimo que permita a formação básica do bacharel em Direito, com aptidão para a
compreensão do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática, dando conta de suas especificidades.
O conjunto estabelecido não tem pretensões de exaurir o conhecimento jurídico, com domínio total de
áreas diversificadas, até mesmo porque o período de 05 (cinco) anos de formação seria insuficiente, mas
apresentar aos alunos os vários campos do conhecimento jurídico com suas particularidades.
A opção curricular por ênfase na graduação não se prende à concepções fantasiosas de que o
bacharel em Direito deve ser portador de uma formação especializada. O objetivo desta opção é conferir
ao futuro bacharel em Direito uma possibilidade de inserção profissional diferenciada para um mercado de
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trabalho ao mesmo tempo saturado de “generalistas mal formados” e carente de graduados com
capacidade de apreensão multidisciplinar da atuação jurídica.
A partir do 9º semestre foram previstas disciplinas optativas, de livre escolha pelo aluno dentro de
uma lista previamente estipulada pela FANAP, e que se volta à flexibilização da matriz curricular do curso,
observada não apenas a ênfase proposta no curso, mas também, às demandas da região onde a
Instituição está inserida. Dessa forma, o conjunto apresenta uma disciplina voltada para a realidade
econômica de Aparecida de Goiânia, qual seja: Direito Econômico e Desenvolvimento Sustentável(40
horas-aula); e 06 (seis) disciplinas voltadas para demandas mais genéricas identificadas na região, quais
sejam: Linguagem e Redação Jurídica; Direito Financeiro e Direito Eleitoral. Esta lista poderá, à medida
que o curso for sendo implantado, ser ampliada ou modificada, tendo sempre por base as necessidades da
região onde o curso está inserido e o perfil profissional do formando. Vale destacar que a Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS constitui-se disciplina optativa em atendimento à legislação vigente.
O Eixo de Formação Prática abrange as atividades relacionadas com o Estágio Supervisionado
(360 horas), o Trabalho de Conclusão de Curso(100 horas) e as Atividades Complementares (300 horas); e
objetiva a integração entre a prática e os conteúdos desenvolvidos nos demais eixos.
O Estágio Supervisionado, a ser realizado a partir do 6º semestre até o 10º semestre do curso,
levará em consideração as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem discutidos. O
Trabalho de Conclusão Curso, a ser realizado nos 9º e 10º semestres, consiste em uma pesquisa, relatada
sob a forma de monografia, em qualquer área do Direito, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob
orientação docente. Ao longo do curso, os alunos deverão integralizar300horas em Atividades
Complementares.
A tabela apresentada a seguir realiza a conversão das cargas horárias expressas em horas-aula
de 50min para a equivalente em horas relógio de 60min.
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QUADRO RESUMO DA ESTRUTURA CURRICULAR
DISCIPLINAS / ATIVIDADES
CARGA HORÁRIA
Disciplinas Obrigatórias
3.720 horas 3.100 horas
Disciplinas Optativas
120 horas 100 horas (60’)
Estágio Supervisionado
360 horas (60’)
Trabalho de Conclusão
120 horas  100 horas (60’)
Atividades Complementares
300 horas (60’)
Carga Horária Geral do Curso
3.7850 horas (60’)
9.2 CONTEÚDOS CURRICULARES
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Direito determinam que os conteúdos
curriculares devem agrupar-se em três eixos: de formação fundamental, de formação profissionalizante e
de formação prática.
O eixo fundamental visa a integração do estudante ao campo do Direito, sob a perspectiva de seu
objeto, sinalizando as relações do Direito com outras áreas do saber, pertinentes à compreensão de seu
método e finalidades. Destina-se à constituição de bases sólidas sobre as quais será construído o saber
jurídico. Para além da possibilidade de apresentar o Direito positivo ao acadêmico, visa garantir uma
formação geral, sólida, eticamente orientada, de modo a tornar o aluno capaz de “pensar o Direito”, dentro
de um contexto sócio-histórico, bem como, realizá-lo na prática da vida cotidiana. Às tradicionais disciplinas
de Sociologia, Filosofia, Economia e Ciência Política, dentre as disciplinas do Eixo de Formação
Fundamental, foram acrescidos conteúdos sob a forma de disciplinas ou ampliação das existentes como:
Teoria Geral do Processo, Antropologia Aplicada ao Direito, Aplicada ao Direito, Psicologia Jurídica,
História do Direito, entre outros.
Nesta perspectiva, as determinações contidas na Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para educação ambiental, são implementadas
transversalmente nos conteúdos das disciplinas: Direito Ambiental; Direito Agrário; Biodireito e Bioética;
Direito Econômico e Desenvolvimento Sustentável; Direito do Consumidor; Fundamentos de Economia;
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Antropologia Aplicada ao Direito; Sociologia Aplicada ao Direito; História do Direito; Direito Constitucional;
Direito Administrativo e Direito Penal IV.
A partir dessa abordagem integrada e transversal, contínua e permanente das diversas áreas do
conhecimento permite o aprofundamento do pensamento crítico reflexivo, mediante estudos científicos
socioeconômicos, políticos e históricos, a partir da dimensão ambiental, valorizando a participação, a
cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da comunidade educacional em contraposição às
relações de dominação e exploração presentes na realidade atual, conforme consta do artigo 14, no seu
inciso II da resolução mencionada.
Embora a matriz curricular contemple a disciplina Direito Ambiental, com foco específico, todas as
disciplinas, direta ou indiretamente, relacionadas à matéria, contem abordagem transversal da educação
ambiental.
Ainda, de forma semelhante à educação ambiental, em atendimento à Resolução nº 1 de 17 de
junho de 2014, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais, para a Educação das Relações Étnico
Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as determinações contidas nesta
Resolução, são tratadas de forma transversal e contínua, a partir dos conteúdos das disciplinas: Introdução
ao Estudo do Direito; Ciência Política e Teoria do Estado; Antropologia Aplicada ao Direito; Sociologia
Aplicada ao Direito; História do Direito e Direito Econômico e Desenvolvimento Sustentável.
Conforme prevê o artigo 1º da Resolução acima citada, no seu parágrafo 1º “As IES de Ensino
Superior incluirão nos seus conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos curso que ministram, a
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como, o tratamento de questões e temáticas que dizem
respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004.
Em consonância com o art. 2º da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, do Conselho Nacional
de Educação, que Estabelece as “Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos a Educação
em Direitos Humanos”, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções
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e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa
e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.
Nesse sentido, o curso de Direito da FANAP, na organização da estrutura curricular contempla a Educação
em Direitos Humanos por intermédio da inserção de conteúdo em uma das disciplinas optativas já
existentes no currículo, qual seja, Direitos Humanos e Cidadania, bem como transversalmente nas
disciplinas obrigatórias: Antropologia Aplicada ao Direito, Sociologia Aplicada ao Direito e Filosofia Jurídica.
Os conteúdos mínimos do eixo de formação profissional, vão além do enfoque meramente
dogmático, visam estimular o aluno a conhecer e aplicar o Direito, com rigor metodológico e adequado
diálogo com os conteúdos de formação fundamental, sem deixar de caracterizar o eixo do curso, ou seja, a
compreensão da função social da propriedade. Nesse sentido, foi ampliado o conjunto de matérias
constantes das Diretrizes Curriculares, em função da proposta pedagógica do curso de Direito e da
vocação do município de Aparecida de Goiânia e região onde está inserido. Assim, foram acrescentados
conteúdos sob a forma de disciplinas ou ampliando-se o enfoque de algumas: Direito Agrário, Direito
Ambiental, Direito Previdenciário, Direito do Consumidor.
O eixo de formação prática visa a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos
nos demais eixos, bem como, a implementação, no âmbito da iniciação profissional, das atividades
relacionadas ao estágio de prática jurídica.
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9.2.1MATRIZ CURRICULAR—A matriz curricular do CURSO DE DIREITO proposto pela
FANAP é a seguinte:

1º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Introdução ao Estudo do Direito
Ciência Política e Teoria do Estado
Fundamentos de Economia
Antropologia Aplicada ao Direito
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Direito
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
400 h

2º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Sociologia Aplicada ao Direito
História do Direito
Direito Constitucional I
Direito Civil: Parte Geral
Direito Penal I
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
400 h

3º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Filosofia Aplicada ao Direito
Direito Constitucional II
Direito das Obrigações
Direito Penal II
Teoria Geral do Processo
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
400 h

4º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Direito Constitucional III
Direito dos Contratos
Direito Penal III

CARGA HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
75

Direito Processual Civil I
Direito Empresarial I
Psicologia Jurídica
Carga Horária Total

5º SEMESTRE
DISCIPLINAS

80 h
80 h
80h
400 h

Direito das Coisas
Direito Penal IV
Direito Processual Civil II
Direito Processual Penal I
Direito Empresarial II
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
400 h

6º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Responsabilidade Civil
Direito Processual Civil III
Direito Processual Penal II
Direito Empresarial III
Estágio supervisionado I
Direito Administrativo I
Ética Profissional
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
40 h
80 h
80 h
80 h
40 h
80 h
40 h
400 h

7º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Direito de Família
Direito Processual Civil IV
Direito do Consumidor
Direito Empresarial IV
Estágio Supervisionado II
Direito Administrativo II

CARGA HORÁRIA
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
80 h
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Carga Horária Total
8º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Direito Agrário
Direito Ambiental
Direito das Sucessões
Direito do Trabalho I
Direito Tributário I
Estágio Supervisionado III
Carga Horária Total
9º SEMESTRE
DISCIPLINAS

400 h

CARGA HORÁRIA
80h
80h
80 h
80 h
80 h
80 h
400 h

Direito Tributário II
Direito Internacional Público
Direito do Trabalho II
Direitos Humanos e Cidadania
Estágio Supervisionado IV
Negociação, Mediação e Arbitragem
Optativa I
Trabalho de Conclusão de Curso I
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
80h
80 h
80h
40 h
80 h
40 h
40 h
40h
400 h

10º SEMESTRE
DISCIPLINAS
Atividades Complementares
Biodireito e Bioética
Direito Internacional Privado
Direito Previdenciário
Direito Processual do Trabalho
Estágio supervisionado V
Optativa II
Optativa III
Trabalho de Conclusão de Curso II
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
300 h
40 h
40 h
80h
80
80
40 h
40 h
80
780 h

DISCIPLINAS OPTATIVAS
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Biodireito e Bioética
Linguagem e Redação Jurídica
Direito Financeiro
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Gestão e educação ambiental
Direito Agrário e Conflitos no Campo
Direito Eleitoral
Direito e Políticas Públicas
Direito
ambiental,
Atividade
Desenvolvimento sustentável
Direito urbanístico

Econômica

e

40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h

Desenvolvimento regional e sustentabilidade

40 h

Direito Econômico e Concorrência

40 h

Processo Tributário

40 h

Tecnologia e Direito – Direito e informática

40 h

9.2.2. EMENTAS E BIBLIOGRAFIA –
„1º SEMESTRE
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO (80 h)
Ementa: Direito, Sociedade e Estado. Natureza e Cultura. Ciências afins ao Direito. Noção de Direito:
origem do Direito. Definição e elementos. Direito e moral. Direito, equidade e justiça. Lei e norma jurídica.
Lacunas da lei, meios de integração, analogia, costumes, princípios gerais do Direito. Eficácia da lei no
tempo e no espaço. Fontes do Direito: estatais e não estatais. Direito objetivo e direito subjetivo. Direito
positivo e direito natural. Relações jurídicas: sujeitos do Direito. Enciclopédia jurídica: direito público e
privado. Fundamentos do Direito: principais doutrinas idealistas, materialistas e críticas. Principais escolas
hermenêuticas.
Bibliografia Básica:
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FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito – técnica, decisão, dominação. São Paulo:
Atlas, 2007.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito – técnica, decisão, dominação. São Paulo:
Atlas, 2003.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 2013.
MONTORO, André Franco. Introdução a Ciência do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
MONTORO, André Franco. Introdução a Ciência do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.
Bibliografia Complementar:
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Atlas. 2013.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro. Forense. 2015.
LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Brasiliense, 2006.
MACHIAVELLI, Nicolo Di Bernardo Dei. O Príncipe. Editora Centauro, 2003.
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2014.
NADER, Paulo. Introdução do Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense. 2007.

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO (80h)
Ementa: Especificidade da Política: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Ciência Política e Teoria do Estado. Evolução histórica e clássica do pensamento político: Grécia, Roma,
Idade Média e Modernidade. Principais correntes do pensamento político contemporâneo. Origem e
evolução do Estado. Estado Moderno. Estado Contemporâneo. Função social do Estado Contemporâneo.
Elementos do Estado. Formas de governo: parlamentarismo e presidencialismo. Formas de Estado e
federalismo. Regimes de governo e democracia. Declaração de direitos, separação de poderes e funções
do Estado.
Bibliografia Básica:
AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Globo, 2008.
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BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 2013.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva 2013.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva 2007.

Bibliografia Complementar:
KELSEN, Hans, Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. São Paulo: Martin Claret, 2006.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Martin Claret, 2011.
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA (80 h)
Ementa: Especificidade da Economia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Evolução histórica e clássica do pensamento econômico. Principais correntes do pensamento econômico
contemporâneo. Estruturas de mercado. Contabilidade nacional. Moedas e inflação.
Bibliografia Básica:
BRUM, Argemiro J. O Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2013.
BRUM, Argemiro J. O Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2005.
GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de Economia Política. São Paulo: Saraiva 2005.
PINHO, Diva Benevides. Manual de economia: equipe de professores da USP. São Paulo: Saraiva 2011.
Bibliografia Complementar:
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004.
GARCIA, Manuel E. Vasconcellos, Marco Antonio S. Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva,
2008.
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GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco A. S.; TONETO JR, Rudinei. Economia Brasileira
Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2012.
GREMAUD, Amaury Patrick; Vasconcellos, Marco Antonio Sandoval de e outros. Economia Brasileira
Contemporânea. Atlas. 2012.
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira; LOPES, Luiz Martins. Economia Brasileira: da estabilização ao
crescimento. São Paulo: Atlas, 2009.
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2007.

ANTROPOLOGIA APLICADA AO DIREITO (80 h)
Ementa: Especificidade da Antropologia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Clássicos da Antropologia. Principais correntes antropológicas contemporâneas. Antropologia jurídica no
Brasil. A Antropologia na perspectiva dos Direitos Humanos. Algumas aplicações da antropologia legal e da
antropologia jurídica. A Antropologia do Direito e os contrapontos das relações Étnico-Raciais.
Bibliografia Básica:
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1988.
LARAIA, R. Cultura: Um Conceito Antropológico. São Paulo: Jorge Zahar, 1986.
Bibliografia Complementar:

BOAS, Franz. Antropologia Cultural. São Paulo: Jorge Zahar, 2006. MELLO, Luiz Gonzaga de.
Antropologia Cultural. Vozes. 2007.
COLAÇO, Thais Luzia. O despertar da Antropologia Jurídica. Elementos de Antropologia Jurídica. São
José: Conceito Editorial, 2011.
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia Cultural: Iniciação, Teoria e Temas. Petrópolis: Vozes, 2013..
SACCO, Rodolfo. Antropologia Jurídica. São Paulo: Martins Fontes 2013.
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SILVA, Tomaz Tadeu da; HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: as perspectivas
dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2014.
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM DIREITO (80h) Ementa: Teoria do conhecimento.
Conhecimento científico. Produção do conhecimento e métodos de pesquisa em Direito. Técnicas e
procedimentos da pesquisa na área jurídica. Pesquisa de campo, documental e bibliográfica. Normalização
do trabalho científico.
Bibliografia Básica:
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Repensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del
Rey, 2013
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Repensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del
Rey, 2006.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 7° ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: Como Se Faz Uma Monografia, Uma Dissertação, Uma
Tese. São Paulo: Saraiva, 2013.
NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: Como Se Faz Uma Monografia, Uma Dissertação, Uma
Tese. São Paulo: Saraiva, 2007.

Bibliografia Complementar:
AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 2014.
ECO, Umberto. Como Se Faz Uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2014.
LEITE, Eduardo de Oliveira. A Monografia Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
PADUA, Elisabete Matallo M. de. Metodologia da Pesquisa: Abordagem Teórico Prática. São Paulo:
Papirus, 2000.
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2º SEMESTRE

SOCIOLOGIA APLICADA AO DIREITO (80 h)
Ementa: Especificidade da Sociologia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Evolução histórica e clássica do pensamento sociológico. Dürkheim e o funcionalismo; Weber e o
estruturalismo; Marx e o materialismo histórico. Principais correntes sociológicas contemporâneas. A
relação direito e sociedade sob a ótica da Sociologia. Sociedade e direitos humanos. Eficácia da Lei.
Sociologia Jurídica permeando os ramos do Direito. Tendências atuais em Sociologia Jurídica.
Bibliografia Básica:
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
COSTA, Cristina. Sociologia. Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Moderna, 2010.
COSTA, Cristina. Sociologia. Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Moderna, 2005.
ROSA, Felippe A. de Miranda. Sociologia do Direito: O Fenômeno Jurídico como Fato Social. São Paulo:
Jorge Zahar, 2004.
ROSA, Felippe A. de Miranda. Sociologia do Direito: O Fenômeno Jurídico como Fato Social. São Paulo:
Jorge Zahar, 2001.

Bibliografia Complementar:
BORGES, Edson, Medeiros, Carlos Alberto; D’ADESKY, Jackes. Racismo, preconceito e intolerância. São
Paulo: Atual, 2009.
CAVALLIERI, Sergio Filho. Programa de Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
CASTRO, Celso A. Pinheiro. Sociologia do Direito. São Paulo: Atlas, 2003.
FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo e outros. Curso de sociologia jurídica. Rio de Janeiro:
Campos Jurídico. 2011
83

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1999.

HISTÓRIA DO DIREITO (80 h)
Ementa: Especificidade da História do Direito: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas
relevantes. Fundamentos culturais e jurídicos das sociedades antigas: a Mesopotâmia e os Hebreus. O
antigo mundo clássico: Grécia e Roma. A formação da Europa medieval e a convivência das matrizes
jurídicas romana, germânica, canônica e feudal. Da Idade Média às construções jurídicas da modernidade.
Da invasão e inserção do Direito europeu na América colonial. Aspectos gerais do Direito português
durante a colonização brasileira. Formação cultural e das instituições jurídicas do império ao início do séc.
XXI no Brasil.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Flavia Lages de. História do Direito Geral e do Brasil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2014.
CASTRO, Flavia Lages de. História do Direito Geral e do Brasil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.
CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de historia do direito Rio de Janeiro: Forense, 2007.
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de historia do direito Rio de Janeiro: Forense, 2003.
Bibliografia Complementar:
AZEVEDO, Luis Carlos de. Introdução a História do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
LOPES, Reinaldo José. Direito na História. São Paulo: Max Limonad, 2002.
PALMA, Rodrigo Freitas. História do direito. São Paulo: Saraiva, 2011.
SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. Historia do Direito. São Paulo: Atlas, 2013
WOLKMER, Antonio C. Fundamentos de História do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.
DIREITO CONSTITUCIONAL I (80 h)
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Ementa: Conceito e princípios do Direito Constitucional. Constitucionalismo. Constituição. Poder
constituinte. Poder de reforma. Mutações constitucionais. Normas constitucionais. Interpretação
constitucional. Controle de Constitucionalidade. Formação Constitucional do Brasil. Constituinte e
Constituição de 1988 e suas mudanças atuais.
Bibliografia Básica:
DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2014.
DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional – VERSÃO COMPACTA. São
Paulo: Atlas, 2014.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas 2014.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional - Col. Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva. 2014.
OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional v.1.São Paulo: Coleção Prática Forense, 2014.
PEÑA DE MORAES, Guilherme. Curso de Direito Constitucional Editora Atlas, 2014.
DIREITO CIVIL: PARTE GERAL (80 h)
Ementa: Direito Civil: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes;
fundamentos históricos e constitucionais. Evolução do Direito Civil. Formação histórica do Direito Civil
brasileiro. Codificação. Teoria da unificação do direito privado. Conceito filosófico e conceito jurídico de
pessoa. Pessoas naturais. Personalidade. Capacidade. Direitos da personalidade. Ausência. Curadoria.
Sucessão. Pessoas jurídicas. Associações. Fundações. Domicílio. Bens. Fatos jurídicos. A hipótese legal e
o suporte fático. Formação simples e complexa dos fatos jurídicos. Existência e eficácia jurídica.
Classificações dos fatos jurídicos. Negócio jurídico. Representação. Condição, termo e encargo. Defeitos
do negócio jurídico. Invalidade do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Prescrição e
decadência. Prova.
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Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Lei de introduçãoas normas do direito brasileiro interpretada: de acordo com a lei
n.12.376, de 30 de dezembro de 2010. Saraiva 2016.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: Parte Geral. São Paulo:
Saraiva. 2016
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral Vol. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
Bibliografia Complementar:
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Parte Geral. V.1.. RT 2016
DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2016
GONÇALVES, Carlos Roberto.Direito Civil Brasileiro: Parte geral. São Paulo: Saraiva, 2016.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2016.
QUEIROGA, Antônio Elias de Curso de Direito Civil – Parte Geral. Renovar. 2016
DIREITO PENAL I (80 h)
Ementa: História do Direito Penal. Princípio da Reserva Legal. Lei Penal no Tempo. Lei Penal no espaço.
Prazos. Direito Extravagante. Teoria Geral do Delito: Conceito de Delito – Classificação dos Delitos. Nexo
Causal. Resultado Sujeito, Objeto, Sujeito Ativo, Sujeito Passivo, Objeto do Delito. Processo executivo do
Delito. Da Ação como Elemento Fundamental do Fato Punível – Noção, Teorias Causa listas. O Finalismo.
Teoria do Tipo. Tipicidade. Ilicitude, Aspectos Formal e Material. Culpabilidade. Elementos Negativos do
Delito. Quadro Geral. Análise: Ausência de Ação, de Tipicidade, de Ilicitude e de Culpabilidade. Delitos por
Ação Culposa. Delitos por Omissão. Concurso de Pessoas.
Bibliografia Básica:
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Vol. 1. São Paulo: Impetus, 2014.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte GeralSão Paulo: Atlas, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Bibliografia Complementar:
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal Parte Geral. Juspodivm. 2014.
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JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2014.
JESUS, Damásio Evangelista. Direito Penal. Parte geral vol.1. São Paulo: Saraiva, 2008.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

3º SEMESTRE
FILOSOFIA APLICADA AO DIREITO (80 h)
Ementa: Especificidade da Filosofia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Clássicos da Filosofia. Fundamentos filosóficos dos direitos humanos. Principais correntes filosóficas
contemporâneas. Tendências atuais em Filosofia do Direito.
Bibliografia Básica:
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2013.
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2007.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2007.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.
Bibliografia Complementar:
BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas,
2007.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2012.
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito e filosofia política - a justiça é possível. São Paulo: Atlas,
2008.
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NADER, Paulo. Filosofia do direito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

DIREITO CONSTITUCIONAL II (80 h)
Ementa: A Constituição de 1988: origem. Princípios e objetivos fundamentais. Estrutura e organização do
Estado Brasileiro. Organização dos Poderes. Funções essenciais à Justiça. Tributação e Orçamento.
Direitos fundamentais: os diretos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos à
nacionalidade, os direitos políticos. As garantias processuais dos direitos fundamentais. Defesa do Estado
e das Instituições Democráticas. Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social.
Bibliografia Básica:
DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2014.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas. 2014.
SILVA, José Afonso Da. Curso de direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição São Paulo: Saraiva, 2009.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional - Col. Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014.
MENDES, Gilmar Ferreira; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2014.
OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional. Coleção Prática Constitucional v.1. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014.
PEÑA MORAES, Guilherme. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2014.
DIREITO DAS OBRIGAÇÕES (80 h)
Ementa: Obrigação. Noções Gerais. Terminologia. Natureza jurídica. Evolução da teoria das obrigações. A
unificação do direito obrigacional. Distinções entre direitos pessoais e reais. Conceito e elementos
constitutivos das obrigações. Fontes da relação obrigacional. Modalidades de obrigações. Obrigações civis
e naturais. Obrigações propterrem. Obrigações positivas e negativas. Obrigações de dar, fazer e não fazer
obrigações unitárias e solidárias. Obrigações principais e acessórias; divisíveis e indivisíveis; instantâneas
e contínuas; simples e cumulativas; facultativas; condicionais, morais e a termo. Prestação pecuniária.
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Dívida de valor. Transmissão das obrigações (cessão de crédito e débito). Efeitos das obrigações.
Prestação de juros. Pagamento. Meios de extinção das obrigações. Inadimplemento das obrigações. Mora.
Consequências da inexecução. Cláusula penal. Perdas e danos. Caso fortuito e força maior.

Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria Geral das Obrigações Contratuais e
Extracontratuais. Vol III. São Paulo: Saraiva. 2014.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 2 – Obrigações. São
Paulo: Saraiva, 2014.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Vol. II.
São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2014.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Teoria Geral Das Obrigações – Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2014.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva,
2014.
SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito Civil: Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007.
WALD, Arnoldo. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2013.
DIREITO PENAL II (80 h)
Ementa: Teoria da Pena. Fundamento e Finalidades da Pena. Evolução. Espécies. Comunicação.
Aplicação. Suspensão e Livramento Condicional. Medidas de Segurança. Ação Penal. Extinção da
Punibilidade. Perdão judicial. Prescrição, decadência e perempção.
Bibliografia Básica:
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Vol. 1. São Paulo: Impetus, 2014.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1 – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2014.
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NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral – Parte Especial. Revista dos Tribunais
2014.
Bibliografia Complementar:
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal Parte Geral. Juspodivm, 2014.
JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte geral Vol.1. São Paulo: Saraiva, 2008.
JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Parte Geral. Revista dos Tribunais. 2013.
NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
TEORIA GERAL DO PROCESSO (80 h)
Ementa: Noções Gerais: Direito material e Direito Processual. Denominação do Direito Processual e sua
divisão. Evolução do Direito Processual. Direito Objetivo, Direito Subjetivo, Pretensão, Lide. Fontes do
Direito Processual. Norma processual: no tempo e no espaço. Princípios e garantias constitucionais.
Princípios infraconstitucionais. Jurisdição: conceito (doutrinas). Princípios. Espécies: jurisdição voluntária;
jurisdição contenciosa. Substitutivos da jurisdição. Limites – Competência. Processo: Natureza Jurídica do
Processo. Pressupostos processuais. Ação: conceito de Ação. Teorias da Ação (civilista e como direito
autônomo). As condições da ação. Consequências da carência de ação. Sentença de mérito e de carência.
Coisa julgada material. Classificação das ações. Elementos da ação.
Bibliografia Básica:
GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos Araujo; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral
do Processo. São Paulo: Malheiros, 2014.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processo Civil – Vol.1. São Paulo: Atlas, 2014.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: Teoria geral do
processo e processo de conhecimento -Vol.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Bibliografia Complementar:
ALVIM, J.E. Carreira. Teoria geral do processo. Rio de janeiro: Forense, 2007.
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IMHOE, Cristiano. Código de Processo Civil – Interpretado Anotado – Artigo por Artigo. São Paulo: Atlas,
2014.
PACHECO, José da Silva. Evolução do Processo Civil Brasileiro: (Desde as Origens ate o Advento do
Novo Milênio). São Paulo: Renovar, 1999.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2007. Volume 1.
THEODORO Junior, Humberto; Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
4º SEMESTRE
PSICOLOGIA JURÍDICA (80 h)
Ementa: Especificidade da Psicologia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Clássicos da Psicologia. Psicologia jurídica no Brasil. Aplicação da Psicologia na área jurídica. A
perspectiva psicanalítica do Direito. Direito e Controle Social. Poder, Política e Direito. Interligação com
outras ciências sociais. Psicologia e criminologia. Psicologia e Processo. Psicologia dos operadores
jurídicos.
Bibliografia Básica:
JESUS, Fernando de. Psicologia Aplicada à Justiça. São Paulo: AB editora, 2010.
JESUS, Fernando de. Psicologia Aplicada à Justiça. São Paulo: AB editora, 2006.
MIRA Y LOPEZ, E. Manual de Psicologia Jurídica. São Paulo: Servanda, 2015
MIRA Y LOPEZ, E. Manual de Psicologia Jurídica. São Paulo: Servanda, 2007.
TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. Livraria do Advogado, 2014.
TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. Livraria do Advogado, 2007.
Bibliografia Complementar:
BRAGHIROLLI, Elaine Maria. Psicologia Geral. Petrópolis: Vozes, 2000.
CARVALHO, Maria Cristina N. de. Psicologia Jurídica vol. 1 – Temas de Aplicação, São Paulo: Juruá,
2007.
CARVALHO, Maria Cristina N. de. Psicologia Jurídica vol. 2 – Temas de Aplicação. São Paulo: Juruá,
2009.
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FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. São Paulo: Atlas, 2014.
MIRANDA, Pontes. À Margem do Direito: Ensaio de Psicologia Jurídica. São Paulo: Bookseller, 2005.

DIREITO DOS CONTRATOS (80 h)
Ementa: Contratos. Princípios fundamentais dos contratos. Contrato e mudança social. Justiça e
hermenêutica contratual. Formação dos contratos. Classificação dos contratos. Contratos atípicos. Cessão
de contratos. Efeitos dos contratos. Extinção dos contratos. Institutos conexos aos contratos. Arras,
evicção, vícios redibitórios, teoria da imprevisão e cláusula rebus sic stantibus. Contratos em espécie:
autocontrato, promessa de contrato. Contratos de alienação. Compra e venda, cláusulas especiais, pactos:
comissório, retrovenda, melhor comprador, preferência. Permuta. Doação. Contrato estimatório. Contratos
típicos: empréstimo (comodato e mútuo). Depósito. Locação. Lei nº 8.245/2001. Empreitada. Prestação de
serviços. Mandato. Fiança. Edição e representação dramática. Jogo e aposta. Constituição de renda. Atos
unilaterais.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações contratuais e
extracontratuais Vol.3. São Paulo: Saraiva, 2014.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.Novo Curso de Direito Civil: Contratos Teoria Geral:
Vol. 4 - Tomo I - 2014 Editora: Saraiva.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral Das Obrigações e Teoria Geral Dos Contratos Vol. II.
São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Teoria Geral do Contrato. Rio de Janeiro: Renovar. 2007.
DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. São Paulo: Atlas. 2014.
GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais Vol.3. São Paulo:
Saraiva, 2014.
WALD, Arnoldo. Direito Civil: Contratos em Espécie São Paulo: Saraiva, 2012.
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DIREITO PENAL III(80 h)
Ementa: A estrutura da parte especial. Crimes contra a pessoa: Homicídio: espécies e generalidades.
Participação em suicídio. Infanticídio. Aborto: espécies e generalidades. Lesão corporal, espécies e
generalidades. Crimes de perigo para a vida e a saúde. Rixa. Crimes contra a honra e contra a liberdade
individual: calúnia, injúria e difamação. Constrangimento ilegal. Ameaça. Sequestro e cárcere privado.
Crimes contra o patrimônio: Furto, espécies e generalidades. Roubo e extorsão, extorsão mediante
sequestro. Apropriação indébita. Estelionato e outras fraudes. Receptação.
Bibliografia Básica:
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Vol. 2. Rio de Janeiro: Impetus, 2015.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol2 – Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2014.
PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Erika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito
Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Bibliografia Complementar:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014.
CAPEZ, Fernando. Direito Penal: Parte Especial- Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2014.
JESUS, Damásio E. Direito Penal. Vol2– Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I (80 h)
Ementa: Processo. Conceito. Procedimento comum e especial. As partes e seus procuradores.
Substituição das partes e seus procuradores. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros.
Ministério Público. Órgãos judiciários e auxiliares de justiça. Atos processuais. Forma, tempo e lugar dos
atos processuais. Prazos. Atos de Comunicação Processual: Citação e Intimação. Nulidades processuais.
Formação, Suspensão e Extinção do processo. Procedimento ordinário e sumário. O procedimento
sumário e o Juizado Especial cível. Petição inicial; requisitos; inépcia; resposta do réu (contestação;
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exceções; reconvenção); revelia; providências preliminares; julgamento conforme o estado do processo.
Provas. Audiência de instrução e julgamento. Sentença.
Bibliografia Básica:
AMORIN, Daniel. Manual de Direito Processual civil. Volume único. Salvador: Juspodivm. 2016
DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodim, 2016.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processo Civil. Vol. I. 2016.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processo Civil. Vol III. 2016.
Bibliografia Complementar:
CAMARA, Alexandre. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas. 2016
DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual I. São Paulo: Malheiros. 2016.
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas
comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016
NEVES, Daniel. Manual de Direito Processual Civil – Vol. Único. São Paulo: 2016.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

DIREITO EMPRESARIAL I (80 h)
Ementa: Teoria da Empresa. Empresa. Empresário. Caracterização e Inscrição. Capacidade.
Estabelecimento. Institutos complementares. Registro. Nome empresarial. Prepostos. Gerente. Contabilista
e outros auxiliares. Escrituração. Fundo de Comércio e Elementos Incorpóreos.

Bibliografia Básica:
FAZZIO Junior, Waldo. Manual de Direito comercial. São Paulo: Atlas 2014.
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. São Paulo: Atlas,
2013.
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VIDO, Elisabete. Prática empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
Bibliografia Complementar:
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito empresarial. São Paulo: Atlas, 2013.
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2014.
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado - revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Método, 2015.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário, - Vol. 1. São Paulo:
Saraiva, 2014.

5º SEMESTRE
DIREITO DAS COISAS (80h)
Ementa: Direito das Coisas: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes;
fundamentos históricos e constitucionais. Posse: origem e evolução histórica. Teorias principais. Conceito.
Natureza jurídica. Elementos. Sujeito e objeto da posse. Posse e sua classificação. Aquisição da posse.
Efeitos da posse. Perda da posse. Proteção possessória: os interditos de reintegração, de manutenção
proibitória. Classificação dos direitos reais. A propriedade: evolução, natureza e fundamento do direito de
propriedade. Aquisição da propriedade imóvel. Aquisição da propriedade móvel. Perda da propriedade.
Direitos de vizinhança. Condomínio voluntário: direitos e deveres dos condomínios; administração do
condomínio. Condomínio necessário. Direito do promitente comprador. Penhor. Constituição do penhor.
Direitos do credor pignoratício. Obrigações do credor pignoratício. Extinção do penhor. Penhor rural,
agrícola, industrial e mercantil. Penhor de direitos e títulos de crédito. Penhor de veículos. Penhor legal.
Hipoteca. Hipoteca legal. Registro da hipoteca. Extinção da hipoteca. Hipoteca de vias férreas. Anticrese.
Bibliografia Básica:
DINIZ,Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. Vol. 4. São Paulo: Saraiva,2014.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Vol. V: Direitos Reais. 2014.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Coisas. São Paulo: Método. 2015
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Bibliografia Complementar:
DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. São Paulo: Atlas. 2014.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito Das Coisas- Vol. 5. São Paulo, 2014.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil - Vol. 3: Direito das coisas. São Paulo: Saraiva,
2013.
ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Reais. Bahia: Juspodivm,
2014.
WALD, Arnoldo. Direito Civil: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2011.

DIREITO PENAL IV (80 h)
Ementa: Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública:
falsificação de documento público e particular. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Outras
falsidades. Crimes contra a administração pública: peculato. Concussão. Excesso de exação. Corrupção
ativa e passiva. Prevaricação. Resistência. Desobediência. Desacato. Contrabando e descaminho.
Denunciação caluniosa. Falso testemunho. Exercício arbitrário das próprias razões. Favorecimento real e
pessoal. Patrocínio infiel. Crimes previstos em Legislação penal extravagante: contra o Meio Ambiente; de
abuso de autoridade;ordem tributária; lavagem de dinheiro; hediondos; tortura; contra as finanças públicas;
contra as licitações; genocídio; improbidade administrativa; contra os portadores de deficiência; preconceito
de raça ou de cor; de desobediência; propriedade intelectual de programa de computador;violação de sigilo
das operações de instituições financeiras; Contravenção de retenção de documento; Estatuto do idoso;
Estatuto do desarmamento;Organizações criminosas.
Bibliografia Básica:
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol.3 Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Bibliografia Complementar:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2014.
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CAPEZ, Fernando. Direito Penal – Parte Especial. Vol.3. São Paulo: Saraiva, 2014.
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Vol. 3 – Parte Especial. Rio de Janeiro: Impetus, 2015.
JESUS, Damásio E. Direito Penal. Vol. 3 – Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código De Direito Penal Comentado. Forense, 2014.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II (80 h)
Ementa: Teoria geral dos Recursos. Apelação. Agravo. Embargos infringentes. Embargos de declaração.
Recurso ordinário. Recurso extraordinário. Recurso especial. Coisa julgada. Ação rescisória. Uniformização
de jurisprudência. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações constitucionais: Mandado de
segurança, Habeas data, Mandado de injunção, Ação popular e Ação civil pública.

Bibliografia Básica:
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol II. São Paulo: Saraiva.
2016.
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol III. São Paulo: Saraiva.
2016.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil - Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

Bibliografia Complementar:
CÂMARA, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2014.
DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2014.
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil: para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2013.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2008.
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WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil Vol.2. Execução. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
DIREITO PROCESSUAL PENAL I (80 h)
Ementa: Noções: pretensão punitiva, princípios processuais penais e as garantias fundamentais. Aplicação
do direito processual penal: lei processual penal no tempo: efeito imediato, irretroatividade, vigência e
revogação, repristinação; lei processual penal no espaço: conceito de território, hipóteses; lei processual
penal em relação às pessoas: noções gerais, imunidades diplomáticas, imunidade parlamentar material e
processual, prerrogativa. Interpretação da Lei processual Penal. Inquérito Policial. Ação penal. Ação Civil.
Competência. Questões e Processos Incidentes. Prova.
Bibliografia Básica:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2014.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. São Paulo: Forense, 2014.
MAGNO, Levy Emanuel. Curso de Processo Penal Didático. São Paulo: Atlas, 2013.
Bibliografia Complementar:
GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2013.
JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2014.
PACELLI, Eugenio. Curso de processo penal de acordo com as leis nº12.830, 12.850 e 12.878 todas de
2013. São Paulo: Atlas,2014
TOURINHO, Fernando da Costa. Processo Penal I. São Paulo: Saraiva, 2013
TUCCI, Rogério Lauria.Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. Atualizado com a lei de
prisão (lei 12.403/2011). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

DIREITO EMPRESARIAL II (80 h)
Ementa: Teoria geral do Direito Societário. Sociedades empresariais no Novo Código Civil. Sociedades
limitadas: características e pressupostos. Sociedades anônimas: características e pressupostos.
Desconsideração da personalidade jurídica.
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Bibliografia Básica:
COELHO, Fabio Ulhoa. CURSO DE DIREITO Comercial: Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2014.
COELHO, Fabio Ulhoa. CURSO DE DIREITO Comercial: Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2009.
COELHO, Fabio Ulhoa. CURSO DE DIREITO Comercial: Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2007.
FAZZIO Junior, Waldo. Manual de Direito comercial. São Paulo: Atlas 2014.
VIDO, Elisabete. Prática empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das Sociedades Comerciais (Direito de Empresa). São Paulo:
Saraiva. 2007
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial – Vol. 1. São Paulo:
Atlas, 2013
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2013.
MARTINS, Fran. CURSO DE DIREITO Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa: Teoria Geral da Empresa e Direito
Societário. São Paulo: Saraiva. 2014.

6º SEMESTRE
RESPONSABILIDADE CIVIL (80 h)
Ementa: Conceitos e elementos de responsabilidade civil. Princípios fundamentais da responsabilidade
civil. Sujeitos. Efeitos do julgamento criminal na ação civil. Teorias. Classificações. Teoria de Culpa. Teoria
da Responsabilidade Objetiva. Responsabilidade Contratual. Responsabilidade Extracontratual.
Responsabilidade Civil do Estado. Teorias. Exceções. Ônus da prova. Dolo e Culpa. Meios de defesa.
Dano e sua liquidação. Dano patrimonial. Dano moral. Enriquecimento ilícito ou sem causa.
Bibliografia Básica:
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DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Vol. 7 –. São Paulo: Saraiva,
2014.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil- V. 4. São Paulo: Atlas, 2014.
ROSENVALD, Nelson. As Funções da Responsabilidade Civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas,
2014

Bibliografia Complementar:
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2014.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade civil.
Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2014.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2014.
SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Direito Civil: Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007
STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III (80 h)
Ementa: Execução. Regras gerais. Princípios informadores da execução. Responsabilidade patrimonial.
Sujeitos do processo de execução. Espécies de execução: entrega de coisa, quantia certa, obrigação de
fazer, alimentos, fazenda pública. Petição inicial. Citação. Arresto. Penhora. Avaliação. Arrematação.
Pagamento: adjudicação, usufruto de imóvel ou empresa, dinheiro. Suspensão da execução. Remição da
execução, remição de bens e remissão. Insolvência. Ações prejudiciais à execução.
Bibliografia Básica:
WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Novo CPC urgente: Guia esquemático para conhecer o novo CPC. São
Paulo: RT. 2016
ROQUE, André; GAJARDONE, Fernando; TOMITA, Ivo Shigueru; DELLORE, Luiz; DUARTE, Zulmar.
Novo CPC – anotado e comparado. Indaiatuba, SP: Foco Jurídico. 2016.
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MONTENEGRO Filho, Misael; Curso de Direito Processual Civil – vol. 3. Atlas 2014.
Bibliografia Complementar:
CÂMARA, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil. V. 2 Atlas, 2014.
DONIZETTE, Elpídio. Curso Didático Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2014.
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2013.
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil-Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2013.
THEODORO JR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento de Sentença. São Paulo: Liv. e Ed.
Universitária de Direito, 2014.

DIREITO PROCESSUAL PENAL II (80 h)
Ementa: Prisão. Liberdade provisória. Citações, intimações e notificações. Processo: comum da
competência do Juiz singular do Tribunal do Júri. Processos especiais. Procedimento sumário. Juizado
especial criminal. Sentença e coisa julgada. Nulidades. Recursos. Revisão criminal. Habeas corpus.
Mandado de Segurança. Correição Parcial. Execução Penal.
Bibliografia Básica:
CAPEZ, Fernando Curso de Processo Penal. São Paulo:Saraiva, 2014
MAGNO, Levy Emanuel.Curso de Processo Penal Didático. São Paulo: Atlas, 2013.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. São Paulo: Forense, 2014.
Bibliografia Complementar:
GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2013.
JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2014.
OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Vol. 2. São Paulo: Atlas. 2014.
TOURINHO, Fernando da Costa. Processo Penal Vol.2. São Paulo: Saraiva, 2013.
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TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. Atualizado com a lei
de prisão (lei 12.403/2011). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
DIREITO EMPRESARIAL III (80 h)
Ementa: Títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Operações virtuais. Disciplina pelo Novo
Código Civil. Saque. Emissão. Aceite. Endosso. Aval. Vencimento. Pagamento. Protesto. Ação cambial.
Letra de câmbio. Nota promissória. Cheque. Duplicata. Títulos de crédito impróprios. Contratos mercantis.
Compra e venda mercantil. Contratos de colaboração. Factoring. Arrendamento mercantil. Alienação
fiduciária em garantia. Franquia. Contrato de seguro. Contrato de transporte. Sistema financeiro nacional.
Instituições financeiras. Mercado de capitais. Contratos bancários.

Bibliografia Básica:
FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito comercial. São Paulo: Atlas, 2014.
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Títulos de Crédito – Vol.3. São Paulo: Atlas, 2014.
VIDO, Elisabete. Prática empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
Bibliografia Complementar:
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa – Vol.3. São Paulo: Saraiva 2014.
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito empresarial. São Paulo: Atlas. 2013.
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: Títulos de crédito - Vol.2. São Paulo:
Saraiva, 2014.
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado - revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Método, 2015.
TOMAZETTE. Curso Direito Empresarial: Falência e Recuperação de Empresas –Vol.3. São Paulo: Atlas,
2014.
DIREITO ADMINISTRATIVO I (80 h)
Ementa: Direito Administrativo: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes;
fundamentos históricos e constitucionais. Administração Pública. Conceito. Administração Pública como
atividade. Função administrativa do Estado. Administração como sujeito: pessoas jurídicas, órgãos e
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agentes públicos. Desconcentração e descentralização. Estrutura: administração direta e indireta. Órgãos
públicos: teorias, conceito, natureza, classificação. Regime jurídico da Administração Pública. Poderes da
Administração Pública. Serviço público. Ato Administrativo. Conceito. Atributos. Elementos. Classificação.
Vícios. Extinção e convalidação. Confirmação. Licitação. Conceito. Princípios. Dispensa e inexigibilidade.
Modalidades. Procedimento. Anulação e Revogação. Contrato Administrativo. Conceito. Características.
Rescisão. Formalidades. Modalidades. Contratos de gestão. Convênio e consórcio administrativo.
Terceirização na Administração Pública.
Bibliografia Básica:
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014.
MAZZA, Alexandre. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2014.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 2014.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo: Versão Compactada. São Paulo: Atlas, 2013.
PAULO, Vicente; Alexandrino, Marcelo. Direito administrativo descomplicado. São Paulo: Método, 2014.

ÉTICA PROFISSIONAL (40 h)
Ementa: Especificidade da Ética: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes.
Evolução histórica e clássica do pensamento ético. A questão da ética hoje. Ética e Direito. Ética
profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. Ética profissional e novas profissões jurídicas.

Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Guilherme Assis De; CHRISTMANN, Martha Ochsenhofer. Ética e direito: uma perspectiva
integrada. São Paulo: Atlas, 2009.
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BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. São Paulo: Saraiva, 2014.
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. São Paulo: Saraiva, 2012.
MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia Jurídica: Ética das profissões jurídicas. São Paulo: Forense,
2002.
COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia Jurídica: Ética das profissões jurídicas. São Paulo: Forense. 2016
GALLO, Sílvio (Coord.). Ética e Cidadania. São Paulo: Papirus, 2012.
GONZAGA, Álvaro de Azevedo; NEVES, Carina Penna; JÚNIOR, Roberto Beijato. Estatuto da Advocacia e
o Novo Código de Etica e Disciplina da OAB comentados, São Paulo: Método. 2016.
RACHID, Alysson Cesar Augusto de Freitas. Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
Comentado. São Paulo: Individual, 2010.
SÁ, Antonio Lopes de. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 2013.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – VISITAS ORIENTADAS (40 h)
Ementa: Nesta atividade os alunos, em companhia do professor encarregado, visitarão os diversos órgãos
onde se dão as práticas jurídicas, forense e não forense, como escritórios de advocacia, cartórios
extrajudiciais e judiciais, procuradorias, tribunais diversos, delegacias de polícia, estabelecimentos
prisionais, juizados especiais, delegacias regionais do trabalho, juntas de conciliação e julgamento, etc. Os
alunos confeccionarão relatórios dessas visitas.
Bibliografia Básica:
MAMEDE, Gladston. A Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Atlas. São Paulo, 2014.
SCAVONE JR, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem, Mediação e Conciliação. 5 Ed. Rio de Janeiro:
Forense: 2014.
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TOLEDO, Armando Sérgio Prado de; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira. Estudos Avançados de
Mediação e Arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier. 2014
Bibliografia Complementar:
ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil - Volume 1 - Parte Geral. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo – Um Comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo: Atlas.
2009.
JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2014.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil – Vol. 1. Malheiros: São Paulo. 2016
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros: São Paulo, 2016.
TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2016.
7º SEMESTRE
DIREITO DE FAMÍLIA (80 h)
Ementa: Direito de Família: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes;
fundamentos históricos e constitucionais. Casamento. Capacidade. Impedimentos. Causas suspensivas.
Processo de habilitação. Celebração e provas do casamento. Invalidade do casamento. Eficácia do
casamento. Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Proteção da pessoa dos filhos. Relações de
parentesco. Filiação. Reconhecimento dos filhos. Adoção. Poder familiar: exercício, suspensão e extinção.
Pacto antenupcial. Regimes de bens entre os cônjuges: regime de comunhão parcial, regime de comunhão
universal, regime de participação final nos aqüestos, regime de separação de bens. Usufruto e
administração dos bens de filhos menores. Alimentos. Bens de família. União estável. Tutela. Curatela.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: direito de família- Vol.5. São Paulo: Saraiva, 2014.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família - Vol. 6.
São Paulo: Saraiva, 2014
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família –Vol.6. São Paulo: Atlas, 2014.
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Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito civil: famílias. São Paulo:
Atlas, 2016.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, família e sucessões. V. 5. São Paulo: Saraiva, 2016.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito da Família. Vol. 6. São Paulo: Saraiva. 2016.
NADER, Paulo. Direito Civil: Direito de Família – Vol.6. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família – de acordo com a lei 13.058 de 22.12.2014 – Guarda
Compartilhada. Método. 2015.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV (80 h)
Ementa: Processo cautelar. Arresto. Seqüestro. Busca e Apreensão. Caução. Justificação. Alimentos
provisionais. Atentado. Produção, notificações e interpelações. Ação de consignação em pagamento. Ação
de depósito. Ação de usucapião. Ações possessórias. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa
na legislação codificada e extravagante. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária na legislação
codificada e extravagante.
Bibliografia Básica:
GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2016.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil. V. 3. São Paulo: Atlas, 2016 (Volume
Único).
SANTOS, Ernane Fidelis dos. Manual de Direito Processual Civil, V.2: execução e processo cautelar.
Saraiva. 2016.
THEODORO JR, Humberto. Processo Cautelar. São Paulo: LEUD, 2016.
Bibliografia Complementar:
CÂMARA, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil. V. 3 São Paulo: Atlas, 2014.
DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas. 2016.
MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016.
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NERY JR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2016.
TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros; PINTO, Júnior Alexandre Moreira. Direito Processual Civil –
Institutos Fundamentais – Edição Revista e Atualizada de Acordo com o novo CPC. Jurua. 2016
DIREITO EMPRESARIAL IV (80 h)
Ementa: Falência e recuperação de devedores. Verificação e habilitação de créditos. Administrador judicial
e comitê de credores. Assembleia geral de credores. Recuperação judicial. Requisitos para a requisição da
recuperação judicial. Meios de recuperação judicial. Pedido e processamento da recuperação judicial.
Plano de recuperação judicial. Plano para microempresas e empresas de pequeno porte. Convolação da
recuperação judicial em falência. Falência. Classificação dos créditos. Pedido de restituição. Procedimento
para decretação de falência. Inabilitação empresarial. Direitos e deveres do falido. Falência requerida pelo
próprio devedor. Arrecadação e custódia dos bens. Efeitos sobre as obrigações do devedor. Ineficácia e
revogação dos atos praticados antes da falência. Realização do ativo. Pagamento aos credores.
Encerramento da falência. Extinção das obrigações do falido. Recuperação extrajudicial.
Bibliografia Básica:
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2016
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: Falência e recuperação Judicial. São Paulo: Atlas,
2016.
NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo:
Saraiva, 2016.
Bibliografia Complementar
.VIDO, Elisabete. Prática empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
MACHADO, Rubens Approbato. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas: Doutrina
e prática. São Paulo: QuartierLatin, 2016.
MAMEDE, Gladston. Manual do Direito Empresarial. São Paulo: Atlas. 2016.
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RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado – Revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Método. 2016
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial Vol. 3. São Paulo: Atlas, 2016.
DIREITO ADMINISTRATIVO II (80 h)
Ementa: Restrições do Estado sobre a propriedade privada. Fundamentos: supremacia do interesse
público e função social da propriedade. Limitação administrativa. Ocupação temporária. Requisição
administrativa. Tombamento. Servidão administrativa. Edificação ou parcelamento compulsório.
Desapropriação. Agentes públicos. Conceito e modalidades. Agentes políticos. Particulares em
colaboração com a Administração. Responsabilidade. Servidores públicos. Conceito. Categorias:
estatutário, trabalhista e temporário. Regime constitucional. Direitos e deveres. Regime previdenciário.
Provimento e vacância. Responsabilidade civil, penal e administrativa. Improbidade administrativa.
Processo administrativo. Modalidades. Princípios. Meios de apuração da responsabilidade: verdade sabida,
sindicância e processo disciplinar. Responsabilidade civil do Estado. Bens públicos. Conceito.
Classificação. Regime jurídico. Alienação e aquisição. Utilização por particulares: uso privativo e uso
comum. Bens públicos em espécie. Controle da Administração Pública.
Bibliografia Básica:
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014.
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2014
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2014.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo: Versão compacta. São Paulo: Atlas, 2013.
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito administrativo descomplicado. São Paulo: Método,
2014.
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DIREITO DO CONSUMIDOR (80 h)
Ementa: Noções introdutórias e conceitos básicos. Histórico das relações de consumo e do direito a elas
pertinente. Panoramas nacional e internacional do direito das relações de consumo. Legislação brasileira
específica. O Código de Defesa do Consumidor. Os direitos do consumidor e do fornecedor e suas
proteções. As relações de consumo em juízo.
Bibliografia Básica:
MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito
do consumidor. Vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016.
MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016.
TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e
Processual. Vol. Único. Rio de Janeiro: Método. 2016.
Bibliografia Complementar:
GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Direito Material. Rio de
Janeiro: Forense, 2011.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do Consumidor em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2013.
MARATO, Antonio Carlos; NERI, Paulo de Tarso. 20 anos do código de defesa do consumidor. São Paulo:
Atlas, 2010.
MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense. 2016.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II –ATIVIDADES SIMULADAS I (40 h)
Ementa: Noções gerais sobre o exercício profissional dos diversos operadores jurídicos. Atividades de
prática simulada. Trabalhos simulados orientados de prática jurídica, forense e não forense. Confecção de
peças pertinentes principalmente às disciplinas de Direito Civil (parte geral, obrigações e contratos), Direito
Processual Civil e Empresarial.
Bibliografia Básica:
BARROSO, Darlan; GIANCOLI, Brunno Pandori; MARINELI, Marcelo Romão. Prática Processual Civil.
Vol.4. Col. Prática Forense. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016
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GHILARDI, Dóris; MEDEIROS, Isabela; PEIXOTO, Fabiano Hartmann. Manual de Prática em Processual
Civil. VOL. 1 COL. Manuais de Prática em Direito. São Paulo: Saraiva. 2016.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
VIDO, Elisabete. Prática empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Bibliografia Complementar:
BERTOLO, José Gilmar. Prática Processual Civil anotada. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais. 2016.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 2 – Obrigações. São
Paulo: Saraiva, 2014.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2. São Paulo: Atlas. (Volume
Único). 2016
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2013.
PARIZATTO, João Roberto. Prática Forense. São Paulo: EDIPA. 2016.
TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz. Manual de Prática Civil. Rio de Janeiro: Método. 2016.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Vol. II.
São Paulo: Atlas, 2014.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ATIVIDADES REAIS I (40 h)
Ementa: Atividades de prática real, desenvolvidas com o auxílio do Núcleo de Prática Jurídica, com
pertinência principal às disciplinas de Direito Civil (parte geral, obrigações e contratos), Direito Processual
Civil e Empresarial, bem como orientação e acompanhamento em relatórios de audiências cíveis e
extensão e serviços comunitários.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: direito de família- Vol.5. São Paulo: Saraiva, 2014
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família - Vol. 6.
São Paulo: Saraiva, 2014
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I.: Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
Bibliografia Complementar:
BORTOLAI, Edson Cosac. Manual de Prática Forense Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2014.
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2013.
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2003
8º SEMESTRE
DIREITO DAS SUCESSÕES (80 h)
Ementa: Direito das Sucessões: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Sucessão em geral. Herança e administração.
Vocação hereditária. Aceitação e renúncia da herança. Excluídos da sucessão. Herança jacente e vacante.
Petição de herança. Sucessão legítima. Ordem da vocação hereditária. Herdeiros necessários. Direito de
representação. Sucessão testamentária. Testamento em geral, Capacidade de testa. Formas ordinárias do
testamento: testamento público, cerrado e particular. Codicilos. Testamentos especiais: testamento
marítimo, aeronáutico e militar. Disposições testamentárias. Legados: efeitos, pagamento e caducidade.
Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Substituições: vulgar, recíproca e fideicomissária.
Deserdação. Redução das disposições testamentárias. Revogação e rompimento do testamento.
Testamenteiro. Inventário. Sonegados. Pagamento das dívidas. Colação. Partilha. Garantia dos quinhões
hereditários. Anulação da partilha.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. São Paulo: Saraiva,2014.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo Novo curso de direito civil: Direito da família. São
Paulo: Saraiva, 2014.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito Das Sucessões. São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
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DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: Direito Das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014.
NADER, Paulo. Direito Civil: Direito de Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito da Família. São Paulo: Atlas. 2016.
DIREITO DO TRABALHO I (80 h)
Ementa: Fundamentos e Autonomia do Direito do Trabalho. Natureza Jurídica do Direito do trabalho.
Relações do Direito do Trabalho com os outros ramos da Ciência jurídica. Direito Internacional do
Trabalho. Fontes, Aplicação e Interpretação do Direito do Trabalho. Ato Jurídico Trabalhista. Prescrição e
Decadência. Conceito do Contrato Individual do Trabalho. Natureza Jurídica do Contrato de trabalho.
Aspectos Gerais, Especiais e Registros do Contrato de Trabalho. Sujeitos do Contrato de Trabalho.
Alteração das Condições de Trabalho. Suspensão e Interrupção do Contrato. Cessação do Contrato.
Remuneração. Jornada de Trabalho. Repouso Semanal Remunerado. Férias Anuais Remuneradas.
Normas Gerais e Tutelares. Medicina, Segurança e Acidentes do Trabalho. Nacionalização do Trabalho.
Trabalho da Mulher. Trabalho do Menor. Trabalho Voluntário.
Bibliografia Básica:
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho – Revisto e Ampliado. São Paulo: LTR 2016.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2014.
SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2010
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação, doutrina, jurisprudência. São Paulo: Saraiva,
2014.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014.
GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Manual do Direito do Trabalho. São Paulo: Método. 2016
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 2016.
MARTINS, Sergio Pinto. Comentários a CLT. São Paulo: Atlas, 2014.
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RESENDE, RICARDO. Direito do Trabalho Esquematizado. Rio de Janeiro: METODO, 2014
DIREITO TRIBUTÁRIO I (80 h)
Ementa: Direito Tributário: Noções Gerais. Tributos: Conceito Legal, Legislação Tributária. O Poder de
Tributar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Obrigação Tributária: Fato Gerador, Elementos.
Crédito Tributário: Conceito, Suspensão, Extinção, Exclusão, Garantias, Privilégios e Preferência.
Bibliografia Básica:
ALEXANDRINO, Marcelo Paulo. Direito Tributário na Constituição e No Stf. São Paulo: Método, 2016.
SABBAG,Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015.
CONTIPELLI, Ernani. Direito constitucional tributário. São Paulo: QuartierLatin, 2010.
Bibliografia Complementar:
AMARO, Luciano.Direito tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011.
BALEEIRO,Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
BELTRAO, Irapua. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2014.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Primeiras Linhas de Direito Financeiro e Tributário – Material e
Processual. São Paulo: Atlas, 2014.

DIREITO AGRÁRIO (80 h)
Ementa: Questão agrária: histórico. Evolução do Direito Agrário. Terras devolutas. Faixa de fronteira.
Reforma agrária. Legislação brasileira. INCRA. Conceito de imóvel rural, módulo rural, latifúndio, empresa
rural, minifúndio e parceleiro. Propriedade privada da terra. Tributação da terra. Colonização. Contratos
agrários. Aforamentos. Sesmarias. Estatuto do Trabalhador Rural. Cooperativas. Áreas prioritárias. Justiça
e processos agrários. Direito Comparado. Direito Agrário Internacional.
Bibliografia Básica:
MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012.
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OPITZ, Oswaldo;OPTIZ, Silvia C. B. Curso Completo de Direito Agrário. São Paulo: Saraiva, 2014.
RIZZARDO, Arnaldo. Curso de Direito Agrário. São Paulo: RT, 2014.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Edson Ferreira de. Manual didático de Direito Agrário. Curitiba: Juruá, 2010.
COELHO, José Fernando Lutz. Contratos Agrários – Uma Visão Neo-agrarista. Paraná: Juruá, 2006.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental: de acordo com o novo código florestal (Lei N.
12.651/2012 E Alterações da lei N. 12.727/2012). São Paulo: Saraiva, 2013.
REZEK, Gustavo. Imóvel agrário: agrariedade, ruralidade e rusticidade. Curitiba: Juruá, 2007.
TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. Fundamentos Constitucionais de Direito Agrário. São Paulo:
SRS, 2010.

DIREITO AMBIENTAL(80 h)
Ementa: Evolução histórica da legislação do meio ambiente no Brasil. Direito Ambiental e seus
fundamentos. O conceito e os princípios de Direito Ambiental. Fontes do Direito Ambiental. Direito
Ambiental na Constituição Federal. Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA). Bens ambientais. Áreas de prevenção ambiental permanente. Limitações e restrições ao Direito de
Propriedade em razão do Direito Ambiental. Meio ambiente natural: flora, fauna, águas, ar, energia. Meio
ambiente urbano e rural. Sistema nacional do meio ambiente – Política Nacional do Meio Ambiente.
CONAMA. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Proteção judicial do meio ambiente. A educação
ambiental como proposta para um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a relevância da Política
Nacional do Meio Ambiente para a construção de sociedades sustentáveis; a importância da mobilização
social e política e da participação individual e coletiva.

Bibliografia Básica:
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2014.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2013.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014.
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013
THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. Bahia: Juspodivm, 2014.
Bibliografia Complementar:
AHMED, Flavio. Coutinho, Ronaldo. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: OABRJ, 2012.
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2013..
MUKAI, Toshio. Direito ambiental: sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. 10ª edição
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental: de acordo com o novo código florestal. Saraiva. 2013.
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2013.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II I – ATIVIDADES SIMULADAS II (40 h)
Ementa: Atividades de prática simulada. Trabalhos simulados orientados de prática jurídica, forense e não
forense. Noções sobre o exercício profissional dos diversos operadores jurídicos, com a realização de
peças jurídicas correspondentes, na área específica principal doDireito de Família.
Bibliografia Básica:
ARAÚJO JUNIOR.,Gediel Claudino de. Prática no Direito de Família. São Paulo: Atlas.2016.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: direito de família- Vol.5. São Paulo: Saraiva, 2014.
PARIZATO, João Roberto. Ações de Família no Novo CPC. EDIPA. 2015.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
Bibliografia Complementar:
CHACON, Luís Fernando Rabelo. Manual de Prática Forense Civil. São Paulo: Saraiva. 2016
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2014.
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NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2013.
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais - Vol. 3. São
Paulo: Saraiva, 2003.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – ATIVIDADES REAIS II (40 h)
Ementa: Atividades de prática real, desenvolvidas com o auxílio do Núcleo de Prática Jurídica, com
pertinência principal ao Direito de Família, bem como orientação e acompanhamento em relatórios de
audiências e extensão e serviços comunitários.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro: direito de família- Vol.5. São Paulo: Saraiva, 2014.
GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família - Vol. 6.
São Paulo: Saraiva, 2014
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
Bibliografia Complementar:
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
DIDIER, Junior Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito
Processual Civil: Vol. II (leis Federais nº 12.322/2015, 12.529/2011 e 12.944/2013 e as Resoluções do
STF. Salvador: Justapodim. 2014.
MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2014.
NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. Prática de direito processual civil para graduação e exame da OAB. São
Paulo: Atlas, 2013.
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais – Vol. 3. São
Paulo: Saraiva, 2003
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9º SEMESTRE
DIREITO DO TRABALHO II (80 h)
Ementa: Direito Coletivo do Trabalho. Organização Sindical. Soluções do Conflito Coletivo. Direito Público
do Trabalho. Direito Administrativo do Trabalho. Previdência Social. Justiça do Trabalho. Organização.
Serviços Auxiliares. Ministério Público Junto a Justiça do Trabalho. Jurisdição. Conceito. Jurisdição
Voluntária. Competência. Modificações da Competência. Processo. Procedimento. Atos e Fatos
processuais. Prazos Processuais. Nulidades. Partes. Litisconsórcio. Assistência. Substituição Processual.
Intervenção de Terceiros. Petição inicial. Defesa Do Reclamado. Exceções. Reconvenção. Audiência de
Conciliação e instrução. Prova. Sentença. Requisitos. Coisa Julgada. Recursos. Reclamação correcional.
Requisitos de Admissibilidade. Liquidação. Execução. Recurso na execução. Ações Especiais. Dissídio
Coletivo. Requisitos. Formalidade. Instrução. Sentença Normativa. Recursos nos Processos de Dissídio
Coletivo.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Prático do Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014.
BARROS, Alice de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LRT. (Atualizador: JESSÉ CLAUDIO
FRANCO DE ALENCAR.– 2016).
BONFIM, Volia. Direito do Trabalho. Niterói: Ímpetus. 2016.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LRT. 2016.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2014.
SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Renovar, 2010.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT comentada. São Paulo: Saraiva, 2014.
CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2014.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTR, 2014.
MARTINS, Sergio Pinto. Comentários a CLT. São Paulo: Atlas, 2014.
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NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva. 2003.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro; NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. São
Paulo: LTR. 2014.
RESENDE, Ricardo. Direito do trabalho esquematizado. Método. 2014.
SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das Normas Coletivas. São Paulo: LTR, 2014.
DIREITO TRIBUTÁRIO II(80 h)
Ementa: Sistema Tributário Brasileiro: Organização, Competência, Discriminação Constitucional das
Rendas. Tributos em Espécie. Tributos Federais: Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto
sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários,
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, Contribuições Sociais, Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico, Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas. Tributos
Estaduais: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
Tributos Municipais: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a
Transmissão Inter Vivos, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Bibliografia Básica:
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO. Direito Tributário na Constituição e No Stf. São Paulo: Método, 2014.
BRASIL, [leis, etc.]. Códigos Três em Um: Tributário; processo civil e constituição federal. São Paulo:
Saraiva, 2014.
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015.
Bibliografia Complementar:
AMARO, Luciano. Direito tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011.
BALEEIRO. Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
BELTRÃO, Irapua. Curso de direito tributário. Atlas. 2014.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. CURSO DE DIREITO Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense.
2014.
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CONTIPELLI, Ernani. Direito constitucional tributário. São Paulo: QuartierLatin, 2010.
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Primeiras linhas de direito financeiro e tributário: material e
processual. Atlas. 2014.
MESSA, Ana Flávia. Direito Tributário e Financeiro. São Paulo:Rideel, 2014.

NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM (40 h)
Ementa: Negociação: origem; conceituação; histórico. Negociação: aspectos sociais, políticos e
econômicos. Relações interpessoais e interorganizacionais. Negociação e ambiente organizacional. A
pessoa do negociador: criatividade e intuição; visão holística. A negociação como atividade cotidiana.
Táticas e estratégias de negociação. Habilidades de relacionamento e tecnologia da negociação.
Mediação: princípios e conceitos fundamentais. Mediação, jurisdição e jurisconstrução. Mediação,
negociação, conciliação e transação. O papel e a atividade do mediador. Perspectivas na mediação.
Arbitragem: princípios e conceitos fundamentais; fundamentos históricos e teoria geral. Arbitragem e
jurisdição. A arbitragem no Brasil. Análise da Lei nº 9.307/96.
Bibliografia Básica:
ERTEL, Danny; GORDON, Mark. Negociação: desenvolvendo novas habilidades e abordagens para a
obtenção de resultados práticos e duradouros. São Paulo: M. Books do Brasil, 2009.
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. São Paulo: Forense, 2014.
TOSTA, Jorge. Estudos Avançado de Mediação e Arbitragem. São Paulo: Ed. Campus, 2014.
Bibliografia Complementar:
BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de arbitragem: nos termos da lei n° 9.307/96. São Paulo: Atlas,
2014.
BUBRIDGE, R. MARC; Costa, Sergio De Freitas. Gestão de negociação: como conseguir o que se quer
sem ceder o quer não se deve. São Paulo: Saraiva, 2007.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário da lei n°9307/96. São Paulo: altas,
2009.
CARVALHAL, Eugenio e outro. Negociação e administração de conflitos. FGV. 2014.
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MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação: Conceitos e Aplicações Práticas. São Paulo: Saraiva, 2010.
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO (80 h)
Ementa: Direito Internacional Público. Origem. Conceito. Fundamento. Importância. Evolução histórica.
Sujeitos do Direito Internacional Público. Noção de personalidade internacional. Fontes do Direito
Internacional Público. Relações entre o Direito Internacional e o Direito Interno. Teorias. Formação dos
Estados. Teoria geral do reconhecimento de Estado, de Governo e de beligerância. Direitos e deveres dos
Estados. Restrições aos direitos dos Estados. O dever de não intervenção. Território do estado. Soberania
e supremacia territorial. Limites e fronteiras. Domínio terrestre, aéreo, marinho e fluvial do Estado. Áreas
que estão fora da jurisdição dos Estados. Tratados Internacionais. Conceito. Classificação. Processo de
celebração. Validade. Eficácia. Principais causas da extinção. Órgãos do Estado nas Relações
Internacionais. Chefes de Estado, de Governo. Ministro das Relações Exteriores. Agentes diplomáticos e
consulares. Meios de solução dos litígios internacionais. Formas diplomáticas, jurídicas, coercitivas e
políticas. Responsabilidade Internacional dos Estados. Princípios e pressupostos. Consequências jurídicas.
Processamento das reclamações. Organismos internacionais. Conceito. Classificação. Funções e
potencialidades. ONU. Precedentes históricos, principais órgãos e funções. Proteção Internacional dos
Direitos do Homem. Anistia Internacional.
Bibliografia Básica:
ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2014.
MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 2013.
MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 2011.
MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 2004.
MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 2003.
SILVA, G. E. do Nascimento; CASELLA, Jose Erasmo; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito
internacional publico. São Paulo: Saraiva, 2016.
Bibliografia Complementar:
ALVES, J.A. Lindgren. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva, 2003.
BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. São Paulo: Saraiva,
2011.
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MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Coletânea Direito Internacional – Constituição Federal .São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014.
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves.Direito Internacional Público e Privado.São Paulo: Juspodivm, 2014
REZEK, José Francisco. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2014.
OPTATIVA I(40 h)
Ementa: Disciplina escolhida pelo aluno dentre aquelas constantes do quadro de disciplinas optativas,
apresentado no Projeto Pedagógico.
Bibliografia Básica:
Conforme o que consta da bibliografia de cada disciplina
Ver item DISCIPLINAS OPTATIVAS
Bibliografia Complementar:
Conforme o que consta da bibliografia de cada disciplina
Ver item DISCIPLINAS OPTATIVAS
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
EMENTA
Elaboração do Projeto de Trabalho de Curso: escolha e delimitação do tema, da metodologia, das obras de
estudo. Preparação de fichamentos, resumos e relatórios. Pesquisa e análise dos dados coletados.
Apresentação do Projeto escrito. Pesquisa e redação do primeiro capítulo da monografia ou da primeira
seção do artigo científico.
Bibliografia Básica:
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Repensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del
Rey, 2013.
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Repensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del
Rey, 2006.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. Atlas. 2011.
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NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: Como Se Faz Uma Monografia, Uma Dissertação, Uma
Tese. São Paulo: Saraiva, 2013.
NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: Como Se Faz Uma Monografia, Uma Dissertação, Uma
Tese. São Paulo: Saraiva, 2007.
Bibliografia Complementar:
AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 2014
ECO, Umberto. Como Se Faz Uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2014
LEITE, Eduardo de Oliveira. A Monografia Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
PADUA, Elisabete Matallo M. de. Metodologia da Pesquisa: Abordagem Teórico Prática. São Paulo:
Papirus, 2000.
Direitos humanos e Cidadania (40h)
Ementa: Direitos Humanos: evolução histórica, conceituação e conteúdos atuais. Constituição Federal e
Declaração Universal dos Direitos Humanos: formas e organismos de proteção dos direitos humanos.
Conceito de cidadania, dimensão e instrumentos institucionais e não institucionais para o exercício da
cidadania. Organismos de proteção aos direitos humanos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2016.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Atlas, 2016.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Atlas, 2013.
FACHIN, Melina Girardi. Direitos humanos e desenvolvimento. Renovar. 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos Humanos versus Segurança Publica. São Paulo: Forense. 2016.
PIOVESAN, Flávia Cristina; SOARES, Inês Virginia Prado. Impacto das Decisões da Corte Interamericana
de Direitos Humanos na Jurisprudência do STF. Salvador: Juspodivm. 2016.
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PRADO, Alessandro Martins; BATISTA, Cláudia Karina Ladeia; SANTANA Israel José. Direitos Humanos:
Novos Olhares. Curitiba: CRV. 2016.
SCHILLING, Flávia. Direitos Humanos e Educação. São Paulo: Cortez. 2016.
VIEIRA, José Carlos. Democracia e Direitos Humanos no Brasil. São Paulo: Loyola. 2016.
ESTÁGIOSUPERVISIONADO IV – ATIVIDADES SIMULADAS III (40 h)
Ementa: Atividades de prática simulada. Trabalhos simulados orientados de prática jurídica, forense e não
forense. Noções sobre o exercício profissional dos diversos operadores jurídicos, com a realização de
peças jurídicas correspondentes, na área específica do Direito Penal. Nesta disciplina será propiciado,
atividades diversas, tais como: Elaboração auto de prisão em flagrante; termos de inquirição de
testemunhas, declarações da vítima e do indiciado; Elaboração de Termo Circunstanciado de OcorrênciaTCO; Termo de apresentação do autor do fato e ofendida; Termos da Audiência Preliminar, denúncia e
audiência de instrução e julgamento; Termos referentes às Prisões Processuais; Elaboração de Denúncia e
Queixa; Peças da assistência de acusação; Peças pertinentes aos Procedimentos Ordinário, Sumário,
Sumaríssimo; Procedimento do Júri; Elaboração de Recursos; Habeas Corpus e Mandado de Segurança;
Peças da Execução Penal.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, João Paulo Oliveira Dias de. Manual de Prática Forense Penal. São Paulo: JHMizuno. 2016.
EBERHARDT, Marcos; SILVA, Davi André Costa; GIULIANI, Ricardo. Manual de Prática Penal – Teoria e
Prática. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2016.
MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O. G. Manual de Prática Processual Penal. São Paulo:
JHMizuno. 2016.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. São Paulo: Forense, 2014.
Bibliografia Complementar:
NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de Prática Penal. São Paulo: Método. 2016.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução penal. São Paulo: Forense, 2016.
OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional Vol. 1. São Paulo: Coleção Prática Forense. 2016.
SILVA, Luiz Cláudio. Manual de Processo e Prática Penal. São Paulo: Saraiva 2016.
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TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. Atualizado com a lei
de prisão (lei 12.403/2011). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV – ATIVIDADES REAIS III (40 h)
Ementa: Atividades de prática real, desenvolvidas com o auxílio do Núcleo de Prática Jurídica, com
pertinência principal ao Direito de Penal, bem como orientação e acompanhamento em relatórios de
audiências e extensão e serviços comunitários.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, João Paulo Oliveira Dias de. Manual de Prática Forense Penal. São Paulo: JHMizuno. 2016.
EBERHARDT, Marcos; SILVA, Davi André Costa; GIULIANI, Ricardo. Manual de Prática Penal – Teoria e
Prática. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2016.
MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O. G. Manual de Prática Processual Penal. São Paulo:
JHMizuno. 2016.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. São Paulo: Forense, 2014.
Bibliografia Complementar:
NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de Prática Penal. São Paulo: Método. 2016.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução penal. São Paulo: Forense, 2016.
OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional Vol. 1. São Paulo: Coleção Prática Forense. 2016.
SILVA, Luiz Cláudio. Manual de Processo e Prática Penal. São Paulo: Saraiva 2016.
TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. Atualizado com a lei
de prisão (lei 12.403/2011). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
10º SEMESTRE
DIREITO PREVIDENCIÁRIO (80 h)
Ementa: Teoria geral da seguridade social. Custeio da seguridade social. Previdência Social. Beneficiários
da Previdência Social. Prestações da Previdência Social. Benefícios. Acidente do Trabalho. Seguro
desemprego. Assistência Social. Saúde.
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Bibliografia Básica:
MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas, 2016.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas, 2014.
SANTOS, Leandro Luis Camargo. Curso de direito da Seguridade Social. São Paulo: LTR. 2016.
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; AGOSTINHO, Theodoro Vicente. A Seguridade Social - nos 25 Anos da
Constituição Federal. São Paulo: LTR, 2014.
Bibliografia Complementar:
AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. Bahia: Juspodivm, 2014.
DALVI, Luciano. Direito Previdenciário Descomplicado. Mato Grosso do Sul: Contemplar, 2013.
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. São Paulo; LTr, 2011.
TANAKA, Eduardo. Direito Previdenciário. – Séries Provas e Concursos. São Paulo: Campus, 2016.
TAVARES, Marcelo Leandro. Direito Previdenciário – RGPS e RCRPPS. Rio de Janeiro: Impetus. 2015
BIODIREITO E BIOÉTICA (40 h)
Biodireito e Bioética. Testamento vital e Direito à morte digna. Direitos Sexuais. Responsabilidade Civil da
Equipe de Saúde. Crimes do Jaleco Branco. Direitos do Paciente. Reprodução assistida. Clonagem.
Transplantes de órgãos.
Bibliografia Básica
CARMARGO, Marculino. Manual Sintético de Bioética: o agir da vida. Juruá: 2013.
DINIZ, Maria Helena. O Estado atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva. 2014.
NAMBA, Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e Biodireito. São Paulo: Atlas. 2009.
Bibliografia complementar
BETIOLO, Antonio Bento. Bioética: a ética da vida. São Paulo: LTr, 2013.
GARRAFA, Volnei; PESSINI, Leo. Bioética: poder e injustiça. São Paulo: Loyola 2004.
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Manual de Bioetica e Biodireito Curso de Bioética e
Biodireito. São Paulo: Atlas, 2013
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PERELMEN, Chaim. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense. 2001.
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO (80h)
Ementa: Noções básicas do direito internacional privado e as disciplinas jurídicas afins. Direito Uniforme e
direito internacional privado. Fontes. Estrutura da norma do direito internacional privado. Preceitos básicos.
História moderna do direito internacional privado. Condição jurídica do estrangeiro - Nacionalidade Estatuto do estrangeiro. Entrada, permanência e saída. Elementos de conexão, nacionalidade – Domicílio,
outros elementos históricos. Divisão. Comércio Internacional. Lex mercatoria.
Bibliografia Básica:
AMORIM, Edgar Carlos de; OLIVEIRA JR, Vicente de Paulo Augusto de. Direito Internacional Privado. Rio
de Janeiro: Forense, 2014.
DEL’OLMO, Forisbal de Souza. Curso de Direito Internacional Privado. São Paulo: Forense, 2015.
DEL’OLMO, Forisbal de Souza. Curso de Direito Internacional Privado. São Paulo: Forense, 2014.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2013.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2003.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 1998.
Bibliografia Complementar:
DOWER, Nelson, Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Saraiva, 2016.
BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de direito público e de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2011.
DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado / Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
MALHEIRO, Emerson Penha. Manual de Direito Internacional Privado. São Paulo: Atlas, 2012
PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Comercial Internacional: Contratos Comerciais Internacionais. São Paulo:
Almedina, 2005.
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OPTATIVA II (40 h)
Ementa: Disciplina escolhida pelo aluno dentre aquelas constantes do quadro de disciplinas optativas,
apresentado no Projeto Pedagógico.
Bibliografia Básica:
Conforme o que consta da bibliografia de cada disciplina
Ver item DISCIPLINAS OPTATIVAS

Bibliografia Complementar:
Conforme o que consta da bibliografia de cada disciplina
Ver item DISCIPLINAS OPTATIVAS
OPTATIVA III (40 h)
Ementa: Disciplina escolhida pelo aluno dentre aquelas constantes do quadro de disciplinas optativas,
apresentado no Projeto Pedagógico.
Bibliografia Básica:
Conforme o que consta da bibliografia de cada disciplina
Ver item DISCIPLINAS OPTATIVAS

Bibliografia Complementar:
Conforme o que consta da bibliografia de cada disciplina
Ver item DISCIPLINAS OPTATIVAS
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (80 h)
Ementa: Redação final do Trabalho de Curso, fundamentada no projeto de pesquisa para Monografia
Jurídica ou Artigo Científico. Exame de qualificação e defesa pública.
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Bibliografia Básica:
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Repensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del
Rey, 2013.
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Repensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del
Rey, 2006.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo:
Atlas, 2010.
NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: Como Se Faz Uma Monografia, Uma Dissertação, Uma
Tese. São Paulo: Saraiva, 2013.
NUNES, Rizzatto. Manual de Monografia Jurídica: Como Se Faz Uma Monografia, Uma Dissertação, Uma
Tese. São Paulo: Saraiva, 2007.
Bibliografia Complementar:
AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 2014
ECO, Umberto. Como Se Faz Uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2014.
LEITE, Eduardo de Oliveira. A Monografia Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
PADUA, Elisabete Matallo M. de. Metodologia da Pesquisa: Abordagem Teórico Prática. São Paulo:
Papirus, 2000.
Direito Processual do Trabalho (80h)
Ementa: Direito processual do trabalho: organização, funcionamento, jurisdição e competência da Justiça
do Trabalho. Ministério Público do Trabalho: organização e atribuições. Processo de Dissídio Individual:
institutos processuais, partes e procuradores. Procedimento ordinário do dissídio individual: fases préprocessual, postulatória, probatória e decisória. Procedimento sumaríssimo. Procedimento Sumário.
Sistema Recursal. Processo de Execução. Dissídio Coletivo: processo e procedimento. Procedimentos
especiais: ações cíveis e penais aplicáveis ao processo do trabalho e à tutela antecipatória
Bibliografia Básica :
LEITE,Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do trabalho. São Paulo: LTR. 2016.
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SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: 2016.
SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna. Curso de Direito Processual do Trabalho. Volume único. 2016.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de prática de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2016.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Processo do trabalho. São Paulo: Atlas. 2016.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e pratica forense, modelos de petições,
recursos, sentenças e outros. São Paulo: Saraiva. 2016.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva. 2016
PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva. 2016.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V – ATIVIDADES SIMULADAS IV (40 h)
Ementa:
Atividades de prática simulada. Trabalhos simulados orientados de prática jurídica, forense e não forense.
Noções sobre o exercício profissional dos diversos operadores jurídicos, com a realização de peças
jurídicas correspondentes, na área específica principal do Direito do Trabalho.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de prática de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2014.
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos de petições,
recursos, sentenças e outros. São Paulo: Saraiva, 2014.
OLIVEIRA, Cinthia Machado; HAIZENRENDER JR, Eugenio; SAMUEL, Gimena; GOES, Maurício. Manual
de pratica trabalhista – Teoria e Prática. Porto Alegre: Verbo. 2016.
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Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação, doutrina, jurisprudência. São Paulo: Saraiva,
2014.
CISNEIROS, Gustavo. Manual de audiência e pratica trabalhista. São Paulo: Método. 2016.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2014.
OLIVEIRA, Aristeu de. Manuel de pratica trabalhista. São Paulo: Atlas. 2016.
OLIVEIRA, Cinthia Machado de; HAINZENREDER JÚNIOR, Eugênio; SAMUEL Gimena Sichonany e
outros. Manual de Prática Trabalhista: Teoria e Prática. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016
OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional. Revista do tribunais, 2014.
SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das Normas Coletivas. São Paulo: LTR, 2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V – ATIVIDADES REAIS IV(40h )
Ementa: Atividades de prática real, desenvolvidas com o auxílio do Núcleo de Prática Jurídica, com
pertinência principal ao Direito do Trabalho, bem como orientação e acompanhamento em relatórios de
audiências e extensão e serviços comunitários.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de prática de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014.
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos de petições,
recursos, sentenças e outros. São Paulo: Saraiva, 2014.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada: legislação, doutrina, jurisprudência. São Paulo: Saraiva,
2014.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2014.
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OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional v.1.São Paulo: Coleção Prática Forense, 2013.
OLIVEIRA, Erival da Silva. Prática Constitucional. Revista do tribunais, 2014.
SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das Normas Coletivas. São Paulo: LTR, 2014.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
DISCIPLINAS OPTATIVAS

DIREITO
(40 h)

ECONÔMICO

E

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Ementa: O desenvolvimento sustentável e os problemas ambientais decorrentes. A perspectiva da política
econômica e do Direito Econômico. Conceito de desenvolvimento sustentável na doutrina nacional e
estrangeira.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2013.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2014.
GRAU, Eros Roberto. Ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2012.
WEBER, Max. Direito na economia e sociedade. São Paulo: Ícone. 2016.
Bibliografia Complementar:

AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Método. 2016
FARIA, José Eduardo. Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004.
FERREIRA, Leila da Costa. A questão ambiental: sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. São
Paulo: Boitempo Editorial, 2012.
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2013.
PHILLIP JR, Arlindo; SPINOLA, Ana Luiza Silva. Direito ambiental e Sustentável. Manole. 2016
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LINGUAGEM E REDAÇÃO JURÍDICA (40 h)
Ementa:
Noções metodológicas de leitura e interpretação de textos técnicos. Aspectos gramaticais e
normalizações. A argumentação como recurso persuasivo. Leitura, análise e produção textual, com ênfase
na coesão e coerência. A expressão oral como meio de comunicação eficaz. Elaboração de peças
processuais. Requerimento. Resposta e petição. Parecer.
Bibliografia Básica:
AQUINO, Renato; DOUGLAS, William. Manual de português e redação jurídica. Impetus. 2014.
DAMIÃO, Regina Toledo, HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 2010.
NASCIMENTO, Edmundo Dantés. Linguagem Forense: Redação forense, a Língua Portuguesa Aplicada à
Linguagem de Foro. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
LAMPARINA editora. Pequeno dicionário jurídico. Lamparina. 2012. 3ª edição
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de artigos científicos. São Paulo: Atlas. 2016.
NASCIMENTO, Edmundo Dantés. Linguagem Forense: Redação forense, a Língua Portuguesa Aplicada à
Linguagem de Foro. São Paulo: Saraiva, 2013.
SCHLITTLER, José Maria Martins. Manual prático de redação profissional. Sevanda. 2010.
XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no Direito. Editora Forense, 2010.
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (40 h)
EMENTA: Evolução histórico-sociológica da infância e da juventude. Da teoria da situação irregular à teoria
da proteção da criança e do adolescente. Direitos Fundamentais da criança e do adolescente. Tutela
jurídica especial à criança e ao adolescente: condição peculiar de desenvolvimento. Medidas de proteção.
Medidas socioeducativas.
Bibliografia Básica:
CUNHA, Rogério Sanches; ROSSATO, Luciano Alves. Estatuto da Criança de Adolescente – Comentado
artigo por artigo. São Paulo: Saraiva. 2016.
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KENJI ISHIDA, Valter. Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência. Salvador:
Juspodivm. 2016.
SOUZA, JadirCirqueira de. A efetividade dos direitos da criança e adolescente. Pilares: Leud. 2016
Bibliografia Complementar:
BARBOSA, Danielle Rinaldi; SOUZA, Thiago Santos. Direito da Criança e do Adolescente – proteção,
punição e garantismo. Curitiba Juruá. 2016.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Câmara dos Deputados. 2009.
JOSÉ, Fernanda São. O Homeschooling Sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente. Belo
Horizonte: Del Rey. 2016.
SOUZA, Sérgio Augusto Guedes. Direitos da Criança e os Direitos Humanos. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris. 2016.
TAVARES, José de Farias. Direito da Infância e Juventude. Belo Horizonte: Del Rey. 2001.
DIREITO FINANCEIRO (40 h)
Ementa: Definição e conteúdo do Direito Financeiro. Atividade Financeira do Estado e sua evolução.
Sistema Financeiro Nacional. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento Público. Crédito Público.
Economia Pública e Financeira. Política Fiscal.
Bibliografia Básica:
DE SANTI, Eurico Marco Diniz. (Coord.). Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas. Do fato à norma,
da realidade ao conceito jurídico. São Paulo: Saraiva. 2016.
LEITE, Harisson. Manual de Direito Financeiro. Salvador: Juspodvim. 2016.
MESSA, Ana Flávia. Direito Tributário e Financeiro. São Paulo: Rideel. 2016.
Bibliografia Complementar:
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito tributário: na constituição e no STF. Metodo. 2014.
GIACOMONI, James. Orçamento Público. Atlas. 2002. 11ª edição
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Atlas. 2016.
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MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Primeiras linhas de direito financeiro e tributário: material e
processual. Atlas. 2014.
OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Lições de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016.
DIREITO ELEITORAL (40 h)
Ementa: Histórico do direito eleitoral no Brasil. Justiça eleitoral. Partidos políticos. Alistamento eleitoral.
Direitos políticos. Escolha de candidatos. Registro de candidatos. Propaganda eleitoral. Medidas
preparatórias à votação. Garantias eleitorais. Votação; apuração. Diplomação de eleitos. Práticas ilícitas e
abusivas. Recursos eleitorais. Outros instrumentos. Crimes eleitorais. Processo penal eleitoral. Ministério
Público Eleitoral.
Bibliografia Básica
CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. Bauru, São Paulo: Edipro, 2016.
MORAES, Marcos Ramayana. Código eleitoral comentado. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2016.
TITO, Costa. Recursos em matéria eleitoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de Direito Eleitoral. Salvador: Juspodvim. 2016.
BRASIL. Código eleitoral. Saraiva. 2014.
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito Eleitoral. São Paulo, Saraiva. (Col. Sinopses jurídicas 29) 2016.
KIMURA, Alexandre Issa. Manual de direito eleitoral. Grupo Gen – Rio de Janeiro: Forense. 2016.
MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. São Paulo: Método. 2016.
STOCO, Rui; STOCO, Leandro de Oliveira. Legislação Interpretada. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2016.
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS (40 h)
Ementa: Vocabulário básico da LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Expressão
corporal e facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções da LIBRAS. Parâmetros da Língua Brasileira de
Sinais. Estrutura gramatical da LIBRAS. Princípios linguísticos. Diálogos e narrativas na LIBRAS.
Bibliografia Básica:
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CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria D. e outros. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico
ilustrado Trilíngue da língua de sinais brasileira (libras) V. 2. Universidade de São Paulo. 2013.
QUADROS, Ronice M. de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira – Estudos Linguísticos.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
SILVA, Ivani Rodrigues; KAUCHAKJE, Samira; GESUELI, Zilda Maria. Cidadania, Surdez e Linguagem –
Desafios e Realidades. São Paulo: Plexus, 2003.
Bibliografia Complementar:
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. Vols.
01. São Paulo: EDUSP, 2004
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. Vols.
08. São Paulo: EDUSP, 2012.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria D. e outros. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico
ilustrado Trilíngue da língua de sinais brasileira (libras) V. 2. Universidade de São Paulo. 2013.
CARVALHO, Ilza Silva de; CASTRO, Alberto R. de. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Brasília:
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9.2.3.FORMAS DE AVALIAÇÃODO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

A avaliação proposta busca desenvolver um diálogo permanente entre os corpos docente e
discente, buscando estabelecer critérios transparentes, objetivando auxiliar professores e estudantes na
construção do conhecimento.
A FANAP, ao lado da avaliação tradicional, introduziu o sistema formativo de avaliação, no qual
não se mede, exclusivamente, a capacidade de armazenamento de dados de cada aluno, mas,
principalmente, a sua evolução dentro da teia de conhecimentos de sua profissão, a sua capacidade de
decidir e agir diante de situações complexas que exijam conhecimento sólido e raciocínio lógico, assim
como, a sua competência em promover o seu próprio crescimento intelectual e profissional.
Acreditando nessa proposta, o Curso de Graduação emDireito da FANAP implantou as seguintes
atividades de avaliação do processo de ensino–aprendizagem:


realização, pelos alunos, de seminários, nos quais serão discutidos novos temas, tecnologias,
metodologias na área, atualização de assuntos antes abordados pelos professores e outros;



apresentação de trabalhos de pesquisa aplicada e desenvolvimento, individuais e de grupo;



participação em atividades complementares;



atividades de monitoria, visando o acompanhamento do desempenho dos colegas,
esclarecendo dúvidas, dando orientações específicas e trocando ideias sobre determinado
trabalho passado pelo professor etc.;



participação em eventos científicos ou culturais;



participação em atividades de extensão (cursos, palestras, seminários, congressos etc.);



provas formais.

A avaliação do processo de aprendizagem está disciplinada no Regimento da Faculdade, nos
seguintes termos:
CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO E DO RENDIMENTO ACADÊMICO
Art. 68. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre
a frequência e o aproveitamento.
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Art. 69. A frequência discente às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida
apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, ressalvados os
casos previstos na legislação vigente.
§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado
na disciplina o aluno que não obtenha a frequência em, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.
§ 2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do professor, e
seu controle, para efeito do parágrafo anterior, são de competência da Secretaria
Acadêmica.
§ 3º Os alunos com afecções congênitas ou adquiridas, de infecções, de
traumatismo ou de outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou
agudizados, são considerados merecedores de tratamento excepcional, devendo a
FANAP conceder a esses estudantes, como compensação à ausência das aulas,
acompanhamento institucional, sempre que compatíveis com o estado de saúde
do aluno, e de acordo com as possibilidades da FANAP, considerando a legislação
vigente.
I – A partir do oitavo mês de gestação e durante noventa dias a estudante em
estado de gravidez ficará assistida pelo regime de acompanhamento institucional,
de acordo com a legislação vigente;
Art. 70. O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio de acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos no
exame final, sempre escritos, exceto no caso do item I do artigo 69.
§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de
prova e determinar os demais trabalhos, bem como, avaliar os resultados.
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§ 2º Os exercícios acadêmicos, em número de dois, por período letivo, constam de
trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa, seminários, provas e outras formas
de verificação previstas no plano de ensino da disciplina.
Art. 71. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em
grau numérico, de zero a dez, com precisão de uma casa decimal.
Parágrafo Único. Ressalvado o disposto no artigo 71, atribui–se nota 0 (zero) ao
aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como,
ao que nela utilizar meio fraudulento.
Art. 72. A nota final do aluno, em cada disciplina, verificada ao término do período
letivo, será a média aritmética simples entre a nota de verificação de
aproveitamento (somatória das avaliações parciais realizadas durante o período
letivo) e a nota do exame final.
Art. 73. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de
aproveitamento acadêmico, no período estabelecido no Calendário Acadêmico.
§ 1º A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo
estabelecido pela Secretaria Acadêmica.
§ 2º Conceder–se–á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde
que requerida, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas que se
seguirem à sua realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor
Geral.
Art. 74. Atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e demais
atividades acadêmicas, o aluno é considerado aprovado:
I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento
não inferior a 7,0 (sete vírgula zero), correspondente à média aritmética das
avaliações parciais realizadas durante o período letivo; e
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II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior
a 7,0 (sete vírgula zero), porém não inferior a 3,0 (três vírgula zero), obtiver nota
final não inferior a 5,0 (cinco vírgula zero) correspondente à média aritmética, sem
arredondamento, entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final.
Parágrafo Único. As médias são expressas em números decimais, com uma casa
de precisão, sem arredondamento durante os cálculos parciais para composição
de médias.
Art. 75. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas
mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento.
Parágrafo Único. A cada período letivo, deve o acadêmico, por intermédio de
requerimento por escrito a ser protocolizado na Secretaria Acadêmica, solicitar a
prorrogação do cumprimento da disciplina.
Art. 76. É promovido ao período seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas
do período cursado, admitindo–se, ainda, a promoção com a reprovação em até 2
(duas) disciplinas deste semestre.
Parágrafo Único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o
período, ficando, porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação.
Art. 77. Podem ser ministradas aulas de adaptação de cada disciplina, em horário
ou período especial, a critério do Diretor Geral, aplicando–se as mesmas
exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores.
9.2.4.FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE
A matriz curricular do CURSO

DE

DIREITO da FANAP foi elaborada de forma a valorizar a

interdisciplinaridade, permitindo a formação de um profissional capaz de estabelecer conexões entre os
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saberes. Dessa forma, foram incluídas, além das disciplinas específicas do Direito, disciplinas de áreas
afins e que podem contribuir para a compreensão do fenômeno jurídico em sua integridade.
Ao lado da questão da interdisciplinaridade, em sentido amplo, há, no campo do Direito, a
peculiaridade da necessidade de uma relação interdisciplinar entre as suas próprias áreas internas. Dessa
forma, na elaboração da matriz curricular, procurou-se considerar as afinidades entre as disciplinas
ofertadas a cada semestre, de forma que a formação do aluno possa se realizar de maneira gradual e
integrada, sem uma ruptura entre os eixos de Formação Fundamental, Profissional e Prática.
As ementas das disciplinas que compõem a matriz curricular do CURSO

DE

DIREITO da FANAP

foram elaboradas de forma a permitir a integração horizontal e vertical dos conteúdos.
A interdisciplinaridade horizontal, ou seja, a integração entre os conteúdos lecionados nas
disciplinas do mesmo semestre, e a integração vertical, isto é, a interdisciplinaridade dos conteúdos dos
semestres seguintes, propiciam ao discente a integração entre os diversos segmentos do Direito e o
caráter de continuidade dos estudos jurídicos, enfatizando assim o caráter interdisciplinar das ações
didático-pedagógicas estruturadas.
É importante destacar que o lugar, por excelência, de realização da interdisciplinaridade são as
atividades de pesquisa e extensão. É nelas que, realmente, se pode colocar em prática esse tipo de
abordagem.
As atividades de pesquisa e de extensão, junto ao CURSO DE DIREITO, por meiode suas práticas,
viabilizarão atividades de caráter eminentemente interdisciplinar. São exemplos os eventos que extrapolam
a problematização jurídica de temas, os grupos de estudos que exigem um diálogo com outras áreas do
conhecimento, os projetos de extensão, normalmente dotados de uma complexidade que vai além do
Direito, etc.
O Núcleo de Prática Jurídica- NPJ constitui-se ,também,

ambiente

favorável à

interdisciplinaridade, dada a relação direta com a comunidade, fonte privilegiada de novos saberes. Neste
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espaço se encontram, para um fazer coletivo, professores de várias disciplinas do CURSO

DE

DIREITO,

orientando alunos de semestres variados que atuam ao lado de profissionais, atendendo pessoas da
comunidade, associações e outros agrupamentos, em atividades internas e externas.
9.2.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e complementadores
do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e
competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e
atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações
com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida nas
práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas e atividades do CURSO

DE

DIREITO da FANAP. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o CURSO

DE

DIREITO, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar-se a sua relevância para o processo de ensinoaprendizagem.
Os alunos deverão cumprir300horas de Atividades Complementares. Para fins de registro
acadêmico da carga horária, as Atividades Complementares foram divididas em 03 (três) grupos, devendo
o aluno obter aproveitamento em pelo menos 02 (dois) grupos.
 Grupo 1: Ensino
 Grupo 2: Pesquisa
 Grupo 3: Extensão
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Compreende-se como Atividades Complementares de Ensino a frequência e o aproveitamento em
disciplinas de outros cursos da FANAP, em áreas afins; ou em outra Instituição de Ensino Superior, na
área de formação ou em áreas afins; em cursos de Línguas, de Informática, etc.; o exercício efetivo de
monitoria na FANAP.
Compreende-se como Atividades Complementares de Pesquisa a participação em projetos de
pesquisa reconhecidos pela FANAP; a publicação de documentos de autoria própria do aluno; a
assistência a defesas de trabalhos de conclusão de cursos de cursos de graduação, dissertações de
mestrado ou teses de doutorado.
Compreende-se como Atividades Complementares de Extensão a participação em projetos de
extensão reconhecidos pela FANAP; o comparecimento a eventos diversos, na área de formação ou em
áreas afins, tais como: palestras, seminários, simpósios, exposições, debates, exibição e discussão de
filmes e vídeos, lançamento de livros, etc.
As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em qualquer semestre, inclusive no
período de férias e/ou recessos escolares.
Para fins de acompanhamento e controle pelo Coordenador de Atividades Complementares, tendo
em vista o aproveitamento curricular, o aluno deverá requerer o aproveitamento da atividade realizada,
mediante formulário próprio, ao final de cada semestre.
O Coordenador de Atividades Complementares é o próprio Coordenador do CURSO DE DIREITO da
FANAP, para o exercício do conjunto de atividades de orientação básica ao aluno e de administração dos
atos relativos à política, ao planejamento e à supervisão das Atividades Complementares.
Independentemente da participação em

eventos que forem promovidos ou oferecidos pela

FANAP, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na comunidade externa outros que sejam
promovidos ou realizados por órgãos públicos ou privados e/ou instituições atuantes na comunidade que,
por sua natureza, possam vir a ser aproveitados como Atividades Complementares.
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O COLEGIADO DE CURSO aprova a regulamentação própria, com a discriminação das Atividades
Complementares e as formas de acompanhamento e cumprimento. A seguir é apresentada a
regulamentação em vigor.
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE DIREITO
Este Regulamento dispõe sobre as Atividades
Complementares do CURSO DE DIREITO da FANAP.
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO
Art. 1º - As Atividades Complementares são entendidas nos termos desta Normatização como componente
curricular obrigatório da matriz do curso de Graduação em Direito da FANAP, que se materializam através
de estudos e atividades independentes, não compreendidas nas práticas pedagógicas previstas no
desenvolvimento regular das disciplinas.
Parágrafo único - As Atividades Complementares devem ser desenvolvidas durante a trajetória acadêmica
do aluno e em estreita observância à área de abrangência e objetivos do Curso de Direito.
CAPÍTULO II
DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA
Art. 2º - A carga horária exigida para o cumprimento das atividades complementares deverá totalizar no
mínimo 300 (trezentas) horas, para efeito de integralização curricular do curso de Direito da FANAP.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 3° - As atividades Complementares têm como principais objetivos:
I - Estimular práticas de estudos independentes, visando à progressiva autonomia intelectual do discente;
II - Sedimentar os saberes construídos pelos acadêmicos durante o Curso de Graduação;
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III - Viabilizar a relação integradora e transformadora do conhecimento produzido dentro e fora da
Faculdade;
IV- Articular ensino, pesquisa e extensão com as demandas sociais e culturais da população;
V- Socializar resultados de pesquisa, produzidos no âmbito da Faculdade, ou a partir de parceria com
entidades públicas e/ou privadas;
VI- Valorizar a cultura e o conhecimento, respeitando a diversidade sociocultural dos povos.
CAPÍTULO IV
DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ACEITAS PELO CURSO
Art. 4º. Consideram-se atividades complementares, dentre outras, as seguintes, das quais deverão ser
cumpridas pelo menos três, até o limite de horas preestabelecido neste regulamento, conforme a tabela
abaixo:
Nº ATIVIDADES COMPLEMENTARES
1
Monitoria

Carga horária

Observação
Limite de 120
40h por semestre
horas
2
Prevista no
Limite de 150
Congresso, seminário, simpósio, painel, palestra ou conferência
Certificado
horas
3
80h por projeto no Limite de 150
Projeto ou programa de pesquisa, extensão ou iniciação científica
semestre
horas
4 Encontro de estudantes de Direito
3h
5 Representação de turma
10h por semestre
6 Defesa de monografia de pós-graduação lato sensu em direito
2h
7 Qualificação de trabalho de conclusão stricto sensu em Direito
2h
8
Limite de 100
Participação da Jornada Jurídica da FANAP
20 horas
horas
9
Limite de 100
Participação de Encontro de Iniciação Científica
20 horas
horas
10 Participação em assistência itinerante, em bairros da cidade,
Limite de 100
previamente definidos pela Coordenação, em conjunto com a
05 horas
horas
direção da FANAP (que não configure Estágio curricular)
11
Quantidade de Limite de 100
Resumo informativo das obras previstas em portarias do Curso de
horas previstas na
horas
Direito da FANAP
portaria
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12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26

Quantidade de Limite de 80
Relatório dos Filmes previstos em portarias do Curso de Direito da
horas previstas na
horas
FANAP
portaria
Prevista no
Limite de 120
Estágio profissional não obrigatório na área jurídica
Contrato ou termo
horas
de compromisso
Estágio voluntário no Núcleo de Prática Jurídica (que não configure
Prevista no
Limite de 120
Estágio curricular)
Certificado
Sessão de tribunal ou turma de juizado especial (que não configure
2h
Estágio curricular)
Atuação como preposto em audiência judicial
3h
10 h para os que
Sessão de tribunal do Júri (que não configure Estágio curricular)
assistirem até o
final
3 h por sessão
para os que forem
dispensados e 10
Atuação como Jurado em Sessão de tribunal do Júri
horas por sessão
para os que não
se beneficiarem
com a dispensa
Cursos diversos presenciais na área jurídica (reciclagem,
Limite de 100
Certificado
preparatórios)
horas
Audiência 1º grau de conciliação: cível/criminal/penal/trabalhista
2h
(que não configurem Estágio curricular)
Audiência
1º
grau
de
instrução
e
julgamento:
cível/criminal/penal/trabalhista (que não configurem Estágio
5h
curricular)
3h por sessão
Julgamento 2º grau: câmara cível e criminal, tribunal pleno, câmara
8h por cada
recursal dos juizados (que não configurem Estágio curricular)
julgamento
6h para os que
assistirem
Júri simulado (que não configure Estágio curricular)
12h por
apresentação
Jornada jurídica FANAP
Certificado
Participação em bancas de monografia na área do Direito
3h
Publicações de artigos
40h por artigo
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27 Visitas orientadas SUPERVISIONADAS PELO NPJ – (que não
configure Estágio curricular, orientadas por professor nomeado pela
coordenação do NPJ):
3º semestre do curso
a) Ordem dos Advogados do Brasil
b) Batalhão de Polícia
4º semestre do curso
a) Polícia Militar
b) Delegacia de Polícia
c) Ministério Público Federal ou Estadual

25
26

02 horas para
cada visita

02 horas para
cada visita

5º semestre do curso
a) Cadeia pública
b) Procuradoria Estadual, Federal ou Municipal
c) Ministério Público Federal ou Estadual

02 horas para
cada visita

6º semestre do curso
a) Fórum Criminal
b) Fórum Cível
c) Ministério Público Federal ou Estadual

02 horas para
cada visita

7º semestre do curso
a) Fórum Cível
b)Vara Trabalhista

02 horas para
cada visita

Cursos jurídicos online

Total de horas
comprovadas

Doação de sangue

Total de
horas
atribuídas
conforme o
tipo de visita
e o período
em que
poderão ser
realizadas,
obedecendo o
limite de 100
horas

Limite de 100
horas
Limite de 24
8h por semestre
horas

27 Audiência simulada (participante e que não configure Estágio
12h
curricular)
28 Audiência simulada (ouvinte e que não configure Estágio curricular)
6h
29
Total de horas
Mini-curso oferecido pela FANAP
comprovadas
30
Total de horas
Curso de capacitação jurídico-digital
comprovadas
31
Total de horas
Educação à Distância (E.A.D.) feita pela FANAP
comprovadas
5º. Contam-se as cargas horárias das atividades complementares de:
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Limite:100
horas
Limite:100
horas
Limite: 100
horas

I. Monitoria, por mês, desde a aceitação do discente pelo docente responsável, conforme disposto
em regulamento próprio;
II. Congresso, seminário, simpósio, painel, palestra ou conferência, conforme o certificado expedido
pela entidade realizadora;
III.

Projeto ou programa de pesquisa, extensão ou iniciação científica, pela apresentação do relatório

conclusivo aprovado pelo professor orientador ou responsável;
IV. Encontro de estudantes, pela apresentação de certificado e relatório descritivo das atividades
realizadas;
V. Representante de turma, por semestre enquanto durar a nomeação;
VI. Defesa de monografia de curso de pós-graduação lato sensu em direito, por trabalho defendido,
mediante apresentação da ata;
VII. Qualificação de trabalho de conclusão de curso stricto sensu em Direito, por dissertação de
mestrado ou tese de doutorado qualificada, mediante apresentação da ata;
VIII. Defesa de trabalho de conclusão stricto sensu em Direito, por dissertação de mestrado ou tese de
doutorado defendida, mediante apresentação da ata;
IX.

Estágio profissional, somente quando, cumulativamente, não seja obrigatório, realizado em

órgãos públicos da área jurídica e atenda às demais exigências dispostas na lei nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, contando-se a carga horária conforme a prevista no contrato com a entidade
concedente;
X. Estágio voluntário no Núcleo de Prática Jurídica, conforme declaração expedida por seu
Coordenador e acompanhada de relatório descritivo das atividades realizadas e que não seja Estágio
Curricular;
XI. Sessão de Tribunal ou turma de juizado especial, por cada evento de que participar,
acompanhado de ata e relatório descritivo das atividades realizadas;
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XII. Atuação como preposto, por audiência de instrução e julgamento efetivamente realizada, ou, no
mínimo, naquela em que haja sido proferida a sentença;
XIII. Sessão do Tribunal do Júri, independente de réus julgados ou testemunhas inquiridas, salvo
quando a ata oficial estabelecer o tempo de duração, e em qualquer caso devendo ser acompanhada de
relatório descritivo das atividades realizadas;
XIV. Cursos livres, desde que seu conteúdo seja, pelo menos, afim ao das disciplinas da matriz
curricular conforme documento próprio da entidade ministrante, inclusive quanto à carga horária;
XV. Resumo informativo das obras previstas em portarias do Curso de Direito da FANAP, desde que
obedeçam as disposições da portaria que tenha autorizado a realização do resumo;
XVI. Relatório dos Filmes previstos em portarias do Curso de Direito da FANAP, desde que obedeçam
as disposições da portaria que tenha autorizado a realização do Relatório
XVII.

Visitas orientadas supervisionadas pelo NPJ, desde que não configure Estágio curricular e que

sejam orientadas por professor nomeado pela coordenação do NPJ, obedecendo ao período do curso em
que poderão ser realizadas, bem como o limite de 100 horas;
§ 1º. Somente fará jus às cargas horárias estabelecidas no Art. 5º, XV (Resumo informativo), o aluno que,
além da apresentar o resumo informativo de leitura no NPJ, participar do respectivo debate entre discentes
e docentes, em datas e horários estabelecidos, com antecedência, pelo professor da disciplina do período,
ficando determinado que os resumos informativos somente sejam protocolados após entrevista com os
professores do NPJ.
§ 2º. Somente fará jus às cargas horárias estabelecidas no Art. 5º, XVI (Relatório dos Filmes) o aluno que
além de assistir aos filmes em sala de aula, participar do respectivo debate entre discentes e docentes, em
datas e horários estabelecidos com antecedência pelos professores indicados do período e coordenação, e
apresentar relatório ao NPJ da FANAP, conforme especificações contidas em portaria própria
§ 3º. Somente fará jus às cargas horárias estabelecidas no Art. 5º, XVII (Relatório Visitas orientadas
supervisionadas pelo NPJ), o aluno que apresentar relatório da atividade conforme modelo de relatório
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disponível no site do Curso de Direito da FANAP, bem como que fizer constar no relatório os elementos
essenciais do órgão visitado tais como estrutura, funcionamento, finalidade e impressão pessoal do aluno.
Art. 6º. Não será aceita como complementar atividade que, mesmo adequando-se à tabela prevista no
Artigo 4º, não seja contemporânea com o Curso de Direito.
Art. 7º. As atividades complementares realizadas na FANAP que tiverem no máximo 40 horas
comprovadas terão as respectivas horas consideradas em sua totalidade.
Art. 8º. O Coordenador do Curso de Direito poderá autorizar a admissão de outras atividades
complementares, devendo fixar em cada caso, por ato próprio, a carga horária, a forma de comprovação e
demais condições a serem observadas.
CAPÍTULO V
DO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 6º - Ao final de cada semestre ou período letivo, em data previamente estabelecida, o aluno deverá
protocolar, junto à Coordenação do Curso de Direito, em fotocópia, os comprovantes de participação e/ou
produção das Atividades Complementares, e solicitar concessão de créditos sobre a carga horária/ das
atividades realizadas.
§ 1º - Torna-se obrigatório, no ato do protocolo, a apresentação de Requerimento da integralização das
horas cumpridas (Anexo I), bem como dos comprovantes de participação e/ou produção das Atividades
Complementares, em forma original, com vistas ao reconhecimento da autenticidade dos documentos
fotocopiados.
§ 2º - O cumprimento da agenda para protocolo dos comprovantes de Atividades Complementares não
garante crédito automático ao aluno, devendo o mesmo aguardar o resultado da análise que será feita
sobre os documentos apresentados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias antes do término do semestre
letivo (Anexo II).
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CAPÍTULO VI
DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 7º. As atividades complementares serão dirigidas, controladas e documentadas pela Coordenação
Núcleo de Prática Jurídica da FANAP sob delegação da Coordenação do Curso de Direito, a ela
competindo:
a) analisar e aprovar a documentação comprobatória acompanhada do “REQUERIMENTO DE INCLUSÃO
DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES”;
b) limitar a carga horária de atividade complementar que, por seu conteúdo programático, for considerada
excessiva;
c) decidir sobre inclusão de atividade complementar desacompanhada de comprovante documental;
d) lançar e controlar as atividades complementares cumpridas por cada discente;
e) divulgar perante o corpo discente atividades que possam ser consideradas complementares;
f) expedir normas complementares, para cada tipo de atividade, especificando a forma de comprovação,
carga horária e outros instrumentos de controles;
g) tomar as providências necessárias para o fiel cumprimento das regras atinentes às atividades
complementares do Curso de Direito.
Art. 8º. O Coordenador do Curso de Direito, ou pessoa a quem se delegar a função, rejeitará de plano a
atividade complementar por ilicitude na comprovação, em casos como o de fraude, plágio ou simulação.
Art. 9º. Da decisão que rejeitar comprovação de atividade complementar caberá pedido de reconsideração,
a ser apresentado fundamentadamente e instruído com documentos que afastem, por si, a suspeita de
ilicitude, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de preclusão.
Art. 10. Mantido o indeferimento, as horas não serão computadas, devendo o aluno supri-las na forma
prevista nesta Resolução.
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11. As atividades complementares realizadas até a data da publicação deste Regulamento deverão ser
comprovadas perante a Coordenação do Curso de Direito no prazo máximo de sessenta (60) dias, sob
pena de decadência.
Art. 12. Os casos omissos serão deliberados pela Direção Geral, ad referendum do Conselho Superior –
CoSup.
Art. 13. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Direito da
FANAP.
Aparecida de Goiânia, 25 de novembro de 2014.
Prof. Frederico Lucas
DIRETOR-GERAL

ANEXO I - CURSO DE DIREITO
REQUERIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Nome:___________________________________________________Matrícula:___________
Data de início do curso: ____/____/______
Previsão de término do curso:
____/____/______
Carga horária mínima: 360 horas. Declara ter cumprido a carga horária total de ______
(_______________)
Nº
1
2
3
4
5
6
7

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Monitoria

Carga horária regulamentada
na Instituição
40h por semestre

Congresso, seminário, simpósio, painel, palestra ou
Certificado
conferência
Projeto ou programa de pesquisa, extensão ou
80h por projeto no semestre
iniciação científica
Encontro de estudantes de Direito
3h
Representação de turma
10h por semestre
Defesa de monografia de pós-graduação lato sensu
2h
em direito
Qualificação de trabalho de conclusão stricto sensu
2h
em Direito

Observação
Limite de 120
horas
Limite de 150
horas
Limite de 150
horas
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Carga horária
cumprida pelo aluno

8
9

Defesa de trabalho de conclusão stricto sensu em
Direito

5h

Estágio profissional não obrigatório na área jurídica

Contrato

Estágio voluntário no Núcleo de Prática Jurídica
Sessão de tribunal ou turma de juizado especial
Atuação como preposto em audiência judicial
Sessão de tribunal do júri
Cursos diversos na área jurídica (reciclagem,
preparatórios)
15 Audiência
1º
grau
de
conciliação:
cível/criminal/penal/trabalhista
16 Audiência 1º grau de instrução e julgamento:
cível/criminal/penal/trabalhista
17 Julgamento 2º grau: câmara cível e criminal, tribunal
pleno, câmara recursal dos juizados
18
Júri simulado

Certificado
2h
3h
10h

10
11
12
13
14

19
20
21
22
23

Visita em delegacia
Jornada jurídica FANAP
Participação em bancas de monografia
Publicações de artigos
Visitas orientadas

24 Mesário Eleições
25
Cursos jurídicos online
26
27
28
29
30
31

Limite de 120
horas
Limite de 120

Limite de 100
horas

Certificado
2h
5h
3h por sessão
8h por cada julgamento
6h para os que assistirem
12h por apresentação
4h por visita
Certificado
3h
40h por artigo
Total de horas atribuídas pelo
orientador
8h
Total de horas comprovadas

Doação de sangue
Audiência simulada (participante)
Audiência simulada (ouvinte)
Mini-curso oferecido pela FANAP
Curso de capacitação jurídico-digital
Educação à Distância (E.A.D.) feita pela FANAP

Limite de 100
horas

8h por semestre
12h
6h
Total de horas comprovadas Limite:100 horas
Total de horas comprovadas Limite:100 horas
Total de horas comprovadas Limite: 100 horas
Aparecida de Goiânia,__/__/___.

___________________________
Assinatura do aluno
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ANEXO II
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE DIREITO

Nome:___________________________________________________Matrícula:___________
Data de início do curso: ____/____/______
Previsão de término do curso:
____/____/______
Carga horária mínima: 360 horas. Declara ter cumprido a carga horária total de ______
(_______________)
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Carga
horária
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Observação cumprida
pelo aluno
Limite de 120
Monitoria
40h por semestre
horas
Congresso, seminário, simpósio, painel, palestra ou
Limite de 150
Certificado
conferência
horas
Projeto ou programa de pesquisa, extensão ou iniciação 80h por projeto no Limite de 150
científica
semestre
horas
Encontro de estudantes de Direito
3h
Representação de turma
10h por semestre
Defesa de monografia de pós-graduação lato sensu em
2h
direito
Qualificação de trabalho de conclusão stricto sensu em
2h
Direito
Defesa de trabalho de conclusão stricto sensu em
5h
Direito
Limite de 120
Estágio profissional não obrigatório na área jurídica
Contrato
horas
Estágio voluntário no Núcleo de Prática Jurídica
Certificado
Limite de 120
Sessão de tribunal ou turma de juizado especial
2h
Atuação como preposto em audiência judicial
3h
Sessão de tribunal do júri
10h
Cursos diversos na área jurídica (reciclagem,
Limite de 100
Certificado
preparatórios)
horas
Audiência
1º
grau
de
conciliação:
2h
cível/criminal/penal/trabalhista
Audiência 1º grau de instrução e julgamento:
5h
cível/criminal/penal/trabalhista
3h por sessão
Julgamento 2º grau: câmara cível e criminal, tribunal
8h por cada
pleno, câmara recursal dos juizados
julgamento
6h para os que
assistirem
Júri simulado
12h por
apresentação
Carga horária
regulamentada
na Instituição
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19
20
21
22
23

Visita em delegacia
Jornada jurídica FANAP
Participação em bancas de monografia
Publicações de artigos

Visitas orientadas
Atuação como Jurado em sessão do Tribunal do Júri

24 Mesário Eleições
25
Cursos jurídicos online
26 Doação de sangue
27 Audiência simulada (participante)
28 Audiência simulada (ouvinte)
29
Mini-curso oferecido pela FANAP
30
31

Curso de capacitação jurídico-digital
Educação à Distância (E.A.D.) feita pela FANAP

4h por visita
Certificado
3h
40h por artigo
Total de horas
atribuídas pelo
orientador
Certificado ou
declaração e/ou 5
horas por sessão
em que atuou ou 3
horas por sessão
em que tenha sido
dispensado
8h
Total de horas Limite de 100
comprovadas
horas
8h por semestre
12h
6h
Total de horas
Limite:100
comprovadas
horas
Total de horas
Limite:100
comprovadas
horas
Total de horas
Limite: 100
comprovadas
horas

RESULTADO DA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA NAS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Em análise à documentação apresentada pelo discente (Requerimento da integralização das horas
cumpridas e comprovantes de participação e/ou produção das Atividades Complementares) é possível
concluir que o mesmo cumpriu a carga horária total de ________ (____________________________).
Neste sentido, o parecer final é de que:
( ) O aluno cumpriu as exigências constantes no Regulamento das Atividades Complementares do Curso
de Direito.
( ) O aluno não cumpriu as exigências constantes no Regulamento das Atividades Complementares do
Curso de Direito, faltam _____(_____________________) horas para completar as exigências.
Observações:____________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
155

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________
Aparecida de Goiânia,__/__/___.
___________________________
Coordenação do Curso de Direito

9.3 METODOLOGIA
Os conteúdos serão apresentados partindo sempre de uma postura questionadora em relação aos
assuntos a serem estudados, de modo a fornecer ao professor uma constante atualização do perfil do
aluno, dos diferentes níveis de ganhos, bem como o grau de dificuldade identificado durante o processo de
ensino-aprendizagem. Tal procedimento possibilitará ao professor a implementação das ações que se
fizerem necessárias à minimização das dificuldades constatadas.
Serão implantadas metodologias e técnicas didático-pedagógicas que permitam o desenvolvimento
de em ensino participativo, em que o aluno não será mero espectador, mas sujeito ativo da aula. Isso
significa uma metodologia de ensino dinâmica, que privilegia o debate ao invés das aulas puramente
expositivas.
A opção do CURSO

DE

DIREITO é pela utilização nas disciplinas teóricas, como regra geral, da

técnica de aula expositiva, nas suas formas participativa e dialógica, sendo, entretanto, livre a utilização,
por parte do professor, de todas as demais técnicas. As salas de aula são adequadamente preparadas
para a utilização dessa técnica e de outras. Pelo tamanho das turmas (50 alunos) é possível a utilização de
técnicas de grupos, sempre que o conteúdo o permitir, incentivando-se a realização de atividades desta
natureza, visando oxigenar a aula e desenvolver a habilidade de trabalhar em pequenos grupos.
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Também como opção metodológica do CURSO DE DIREITO está a utilização de pesquisas pontuais
nas diversas disciplinas que compõem a matriz curricular, sendo elas orientadas pelos respectivos
professores.
Especificamente no que se refere ao Estágio Supervisionado, será ele desenvolvido
exclusivamente por meio de atividades práticas, individuais, em pequenos grupos e em grupos maiores,
dependendo da atividade específica. Não haverá a utilização de aulas expositivas, funcionando o professor
como orientador e supervisor.
No que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de pesquisa, a orientação dar-se-á de
duas formas: (a) forma individual, e (b) coletiva. No primeiro caso, relativamente às questões de conteúdo
e, no segundo, relativamente às questões metodológicas.
Considerando as especificidades dos objetivos educacionais do CURSO

DE

DIREITO, os

pressupostos da ação pedagógica a ser exercida devem pautar-se pelas seguintes diretrizes:
 Planejar ações de ensino e aprendizagem a partir de levantamento das reais necessidades,
continuamente reestruturadas;
 Empregar linguagem adequada à compreensão do aluno sem cair em exageros acadêmicos;
 Garantir que a estrutura e o desenvolvimento do curso estejam estritamente à altura do aluno;
 Fomentar a aprendizagem por meio da ação formativa, reconhecendo que os alunos podem
aprender uns com os outros;
 Instalar um sistema educativo altamente participativo; e
 Focar todas as atividades com os alunos em um esquema geral e, ao mesmo tempo, específico
de avaliação de resultados da ação pedagógica.
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Cada aula deve partir de objetivos explícitos e possuir um plano de ação com bases motivadoras,
administrando adequadamente o tempo e prevendo um resultado final palpável.
O processo de ensino, em que o tempo desempenha função fundamental, deve ser tão importante
quanto os conteúdos, devendo desenvolver-se com a devida sensibilidade, de forma a que estes deem
lugar à aprendizagem e, portanto, a uma mudança de comportamento.
9.4. ESTÁGIOSUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos
desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Não se confunde com o estágio
profissional. Dessa forma, ainda que nem todos os alunos possam realizar estágio profissional, todos eles
são obrigados a cumprir o estágio curricular.
A carga horária a ser integralizada é de 360 horas, sendo 40 horas destinadas às visitas
orientadas, 160 horas às atividades simuladas e 160 horas às atividades reais. Será desenvolvido a partir
do 6º semestre do CURSO DE DIREITO ao 10º, compreendendo as seguintes disciplinas:
SEMESTRE

DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

6º semestre

Estágio Supervisionado I

40 horas

7º semestre

Estágio Supervisionado II

80 horas

8º semestre

Estágio Supervisionado III

80 horas

9º semestre

Estágio Supervisionado IV

80 horas

10º semestre

Estágio Supervisionado V

80 horas

Carga Horária Total

360 horas

A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação prática, com
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional.
As atividades de Estágio Supervisionado deverão proporcionar ao estudante a participação em
situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como, a análise
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crítica nessas situações. Sua estrutura leva em conta as especificidades regionais em que a Instituição de
Ensino se encontra inserida, tendo como finalidade preparar os alunos para o efetivo exercício da
profissão, conscientes dos problemas e responsabilidades, especialmente de ordem ética, para que, ao
atuar no mercado de trabalho, possam desenvolver suas atividades com competência.
A concepção e organização das atividades práticas se adaptam, de um lado, ao perfil profissional
concebido no projeto pedagógico e, de outro, aos conteúdos dos eixos de formação fundamental e
profissional, trazendo ao discente uma perspectiva integrada da formação teórica e prática.
As atividades do Estágio Supervisionado, simuladas e reais, serão exclusivamente práticas, sem
utilização de aulas expositivas, compreendendo, entre outras, redação de atos jurídicos e profissionais,
peças e rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas relatadas a órgãos
judiciários, prestação de serviços jurídicos, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e
conciliação, resolução de questões de deontologia e legislação profissional, tudo sob o controle, orientação
e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica.
As atividades de visitas orientadas e prática simulada serão desenvolvidas do 6º ao 10º semestre,
com uma carga horária total de 40 horas para as visitas orientadas (realizadas exclusivamente no 6º
semestre) e de 160 horas em atividades simuladas (com 40 horas em cada um dos quatro períodos).
As visitas orientadas devem abranger os diversos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público,
Procuradorias e outras instituições que desenvolvam atividades jurídicas (judiciárias e não judiciárias), bem
como a assistência a audiências e sessões reais, conforme julgar conveniente o Professor Orientador na
execução do conteúdo programático da disciplina. Das visitas orientadas devem ser redigidos relatórios
circunstanciados a serem apresentados ao Professor Orientador para avaliação.
As atividades de prática simulada incluem as práticas processuais e não processuais referentes às
disciplinas constantes da matriz curricular do CURSO DE DIREITO, bem como as atividades profissionais dos
principais operadores jurídicos. A pauta de atividades simuladas inclui, necessariamente, a simulação de
audiências, sustentação oral em tribunais e atuação no Tribunal do Júri, treinamento de técnicas de
negociação coletiva, conciliação e arbitragem, e simultânea análise de autos findos correspondentes.
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As atividades de prática real serão desenvolvidas do 7º ao 10º semestres, com uma carga horária
de 160 horas, na própria Instituição, por intermédio do ESCRITÓRIO
NÚCLEO

DE

DE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA, ligado ao

PRÁTICA JURÍDICA, onde há a prestação de serviços jurídicos de consultoria, assessoria e

assistência jurídica à população carente, bem como, conciliação e mediação.
A carga horária destinada às atividades de prática real pode, em parte, ser contemplada com
convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de assistência
judiciária implantados na Instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria
Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das
atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO, para
a avaliação pertinente. As atividades de prática real conveniadas serão computadas até o limite de 80
horas.
Para fins de supervisão e avaliação, o estagiário deve apresentar relatório mensal das atividades
desempenhadas, cópia do controle de frequência, assim como, cópia das peças processuais elaboradas
no período. Os relatórios apresentados e as cópias das peças elaboradas serão objeto de avaliação pelo
Professor Orientador, que no final do semestre dará a respectiva avaliação. Ao término do semestre, o
aluno deve apresentar ao NÚCLEO

DE

PRÁTICA JURÍDICA certidão ou declaração indicando o período do

estágio, bem como, sua carga horária.
O tempo de estágio realizado pelo aluno na Defensoria Pública, a partir do 9º semestre do CURSO
DE

DIREITO e, na forma do art. 145 da Lei Complementar nº 80/94, pode ser aproveitado para fins de

estágio curricular, independentemente da existência de convênio com a FACULDADE NOSSA SENHORA
APARECIDA - FANAP, respeitando-se o limite de 50% da carga horária exigida pelo CURSO DE DIREITO para
as atividades de prática real.
O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei nº 8.906/94, de caráter extracurricular,
inclusive para graduados, pode ser oferecido pelo CURSO DE DIREITO, por intermédio do NÚCLEO DE PRÁTICA
JURÍDICA, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária efetivamente cumprida no Estágio
Supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e do estudo do Estatuto de Advocacia e da
OAB e do Código de Ética e Disciplina.
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As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados
teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que se possa considerá-lo concluído,
resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras
contempladas pela formação jurídica.
Nesse conjunto normativo em que se insere o estágio supervisionado, observa-se nas atividades
desenvolvidas o que prescreve a Lei 11.788,de 28 de setembro de 2008,in verbis:
“Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de
1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6 o da Medida
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências”
Na sequência,

apresenta-se

o Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e do Estágio

Supervisionado, aprovado pelo Colegiado do Curso de Direito.

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA E DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DO CURSO DE DIREITO DA FANAP
Dispõe sobre a estruturação e operacionalização do Núcleo de
Prática Jurídica e o Estágio Supervisionado no CURSO DE DIREITO da
FANAP
Capítulo I – Das Disposições Gerais
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre a estruturação e operacionalização do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
e o Estágio Supervisionado no CURSO DE DIREITO da FANAP.
Capítulo II – Da Estrutura do Núcleo de Prática Jurídica
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Art. 2º. O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do CURSO DE DIREITO da FANAP, órgão encarregado de coordenar e
supervisionar a realização do Estágio Supervisionado e outras atividades práticas que devem ser
cumpridas pelos alunos do CURSO DE DIREITO, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 09/2004, e
com a Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, é
composto pelo:
I – Coordenador do NPJ e Estágio;
II – Supervisor (prática simulada e prática real);
III – Professor Orientador (prática simulada e prática real);
IV – Estagiários (obrigatórios e voluntários)
V – Secretaria de Estágio;
VI – Laboratório de Prática Simulada ou Cartorário Simulado;
VII – Escritório de Assistência Jurídica.

Seção I – Do Coordenador do NPJ de Estágio
Art. 3º. O Coordenador do NPJ e do Estágio é indicado pelo Coordenador do CURSO

DE

DIREITO, com

mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, devendo ser aprovado pelo COLEGIADO DO CURSO.
Art. 4º. Ao Coordenador do NPJ e Estágio compete:
I – coordenar o Núcleo de Prática Jurídica e implementar as decisões do COLEGIADO DE CURSO
referentes a estágios;
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II – coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos Supervisores, Professores Orientadores,
estagiários e funcionários do Núcleo de Prática Jurídica;
III – acompanhar a execução das atividades de prática jurídica simulada e real;
IV – propor ao COLEGIADO DE CURSO projetos de trabalho interdisciplinar a serem desenvolvidos,
conjuntamente, com outros cursos da FANAP, junto ao ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA;
V – apresentar ao COLEGIADO

DE CURSO, semestralmente, relatório do trabalho desenvolvido;

VI – gerenciar, junto à administração, os meios necessários ao regular funcionamento do NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA e dos estágios a seu cargo.
Seção II – Do Supervisor (prática simulada e prática real)
Art. 5º. Ao Supervisor de prática simulada, com atribuições administrativas, técnico-jurídicas e
pedagógicas, cabe exercer as seguintes atribuições, dentre outras correlatas ou decorrentes:
I – implementar a programação aprovada pelo Coordenador de Estágio, para cada período letivo;
II –orientar e oferecer o suporte necessário para o Professor Orientador executar suas atividades em
ambiente interno;

III – assegurar a observância da carga horária prevista para as atividades de prática simulada em
ambiente interno;
IV – supervisionar as atividades externas desenvolvidas pelo estagiário (visitas orientadas,
audiências, sessões, etc.);
V – acompanhar e avaliar o desempenho do Professor Orientador e a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos nos estágios;
VI – exercer as demais funções atribuídas ao Professor Orientador e as delegadas pelo
Coordenador de Estágio.

163

Art. 6º. Ao Supervisor de prática real, com funções administrativas, técnico-jurídicas e pedagógicas, cabe
exercer as seguintes atribuições, dentre outras correlatas ou decorrentes:
I – implementar a programação aprovada pelo Coordenador de Estágio, para cada período letivo;
II – orientar e oferecer o suporte necessário para o Professor Orientador executar suas atividades
em ambiente interno;
III – assegurar a observância da carga horária prevista para as atividades de prática real em
ambiente interno;
IV – supervisionar as atividades externas desenvolvidas pelo estagiário (estágio conveniado);
V – fixar o horário de atendimento ao público no Escritório de Assistência Jurídica;
VI – elaborar, no início de cada semestre, a escala dos Professores Orientadores e estagiários que
atuarão no Escritório de Assistência Jurídica;
VI – acompanhar e avaliar o desempenho do Professor Orientador e a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos nos estágios;
VII – exercer as demais atribuições especificadas ao Professor Orientador e as delegadas pelo
Coordenador de Estágio.
Seção III – Do Professor Orientador (prática simulada e prática real)
Art. 7º. Compete aos Professores Orientadores prestar diretamente ao estagiário as orientações técnicojurídicas e pedagógicas em suas áreas de atuação, bem como, as instruções básicas necessárias ao
desempenho das atividades práticas.
Art. 8º. São atribuições dos Professores Orientadores no que se refere às atividades de prática simulada:
I – implementar a programação das atividades atinentes ao Estágio Supervisionado, elaborada pelo
Coordenador de Estágio;
II – acompanhar o estagiário nas visitas orientadas em órgãos judiciários ou outros de interesse para as
atividades simuladas;
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III – orientar acerca dos roteiros de audiências e sessões a serem presenciadas pelo estagiário;
IV – distribuir aos estagiários casos ou questões simuladas para exame e desenvolvimento em ambiente
interno, prestando as orientações coletivas e individuais necessárias;
V – com base em situações simuladas ou casos concretos, orientar o estagiário na elaboração de peças
processuais e profissionais;
VI – orientar a análise e a elaboração de pareceres próprios da advocacia consultiva;
VII – realizar a exegese da legislação, orientando a elaboração de textos legais;
VIII – instruir acerca da implementação do processo simulado, a partir da apresentação de situações ou
casos hipotéticos;
IX – presidir e orientar as audiências e sessões nos processos simulados, com a participação do estagiário;
X – orientar a sustentação oral em audiências, sessões e plenários;
XI – desenvolver técnicas de negociações coletivas, arbitragem e conciliação;
XII – orientar a análise de autos de processos findos;
XIII – controlar o cumprimento da carga horária e a frequência do estagiário;
XIV – avaliar o desempenho do estagiário, individualmente e/ou em grupo;
XV – elaborar relatório semestral de atividades realizadas, certificando a carga horária cumprida pelo
estagiário aprovado;
XVI – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função.
Art. 9º. São atribuições dos Professores Orientadores no que se refere às atividades de prática real:
I – implementar a programação das atividades atinentes ao Estágio Supervisionado, elaborada pelo
Coordenador de Estágio;
II – comparecer diariamente no ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA no horário de atendimento ao
público;
II – elaborar a escala de plantão do estagiário;
III – acompanhar o atendimento ao público, realizado pelo estagiário;
165

IV – deferir, por meio de despacho na ficha de atendimento, os casos que serão patrocinados pelo
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA;
V – auxiliar e orientar o estagiário na elaboração das peças jurídicas necessárias;

VI – assinar, juntamente com o estagiário, as peças jurídicas necessárias para a prestação da
assistência judiciária ao cliente;
VII – acompanhar o estagiário nas audiências ou sessões;
VIII – zelar pelo cumprimento dos despachos e decisões judiciais proferidos nos processos
patrocinados pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, bem como, dos prazos processuais;
IX – redistribuir os processos em tramitação, na hipótese de desligamento do estagiário;
X – controlar o cumprimento da carga horária e a frequência do estagiário;
XI – avaliar o desempenho do estagiário individualmente e/ou em grupo;
XII – elaborar relatório semestral de atividades realizadas, certificando a carga horária cumprida pelo
estagiário aprovado;
XIII – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função.
Art. 10. São atribuições dos Professores Orientadores no que se refere às atividades de prática real
conveniada:
I – acompanhar, orientar e supervisionar o estagiário em suas atividades jurídicas;
II – controlar a entrega do relatório mensal das atividades jurídicas executadas pelo estagiário, assim
como, as peças elaboradas;
III – supervisionar a frequência do estagiário;
IV – avaliar o desempenho do estagiário;
V – elaborar relatório semestral das atividades realizadas, certificando a carga horária cumprida pelo
estagiário aprovado;
VI – desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função.
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Seção IV – Da Secretaria de Estágio
Art. 11. A SECRETARIA DE ESTÁGIO tem como principal finalidade prestar o apoio logístico e administrativo ao
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, possibilitando o seu bom funcionamento.
Art. 12. São atribuições específicas da SECRETARIA DE ESTÁGIO:
I – manter arquivos de toda a documentação e legislação concernentes ao NÚCLEO

DE

PRÁTICA

JURÍDICA;
II – manter o controle da agenda e de todas as correspondências recebidas e expedidas pelo
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA;
III – elaborar as declarações e certidões atinentes ao Núcleo de Prática Jurídica;

IV – manter registro do estagiário com consignação das observações e avaliações realizadas pelo
Professor Orientador, bem como, das horas de estágio acumuladas;
V – gerir os recursos materiais, para o bom funcionamento do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA;
VI – desempenhar as demais atividades correlatas ou decorrentes de suas atribuições.
Seção V – Dos Estagiários
Subseção I – Dos estagiários obrigatórios
Art. 13. São considerados estagiários obrigatórios os acadêmicos inscritos na disciplina de Estágio
Supervisionado I a V, parte integrante da grade curricular, correspondendo cada uma das disciplinas a um
semestre.
Subseção II – Dos estagiários voluntários
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Art. 14. São considerados estagiários voluntários os acadêmicos do Curso de Direito da FANAP
selecionados mediante processo seletivo conforme edital publicado para esta finalidade.

Subseção III – Dos deveres e obrigações
Art. 15. São deveres do estagiário:
I – cumprir o Manual do Estagiário e seu respectivo cronograma dentro dos princípios da ética, com
assiduidade e pontualidade;
II – atender às orientações dadas pelos professores orientadores na coordenação de estágio, assegurada
sua liberdade de expressão e participação;
III – efetuar triagem inicial de carência econômica das pessoas que solicitarem atendimento no NPJ;
III – atender às partes no NPJ;

IV – tratar todos e, especialmente, os funcionários, professores orientadores e consulentes do NPJ com
seriedade, respeito e urbanidade, assegurando-lhes os direitos fundamentais;
V – assinar, em sua escala de plantão, o livro de ponto, cumprindo, com pontualidade e assiduidade, o
horário de estágio, de acordo com escala realizada pela Coordenadoria-Geral no início do semestre;
VI – manter rigorosa vigilância sobre os casos reais que lhes forem distribuídos, zelando pra que não se
perca nenhum prazo, e comunicando imediatamente ao orientador, qualquer despacho ou fluência de
prazos;
VII – manter atualizada as anotações das fichas de andamento dos casos reais ou sob sua
responsabilidade, apresentado ao orientador todas as cópias das peças processuais elaboradas e as
demais ocorrências que se verificarem nos processos sob a sua responsabilidade;
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VIII – apresentar, mensalmente, ou quando solicitado, relatório de andamento das causas sob sua
responsabilidade ao professor e/ou orientador.
IX – efetuar a entrega de todas as peças processuais devidamente impressas, às suas expensas, no
número de vias necessário.
Art. 16. É vedado ao estagiário:
I – cobrar, aceitar ou receber, a qualquer título, dinheiro ou qualquer outro valor da parte atendida no NPJ;
II – cobrar, aceitar ou receber honorários por serviços prestados aos consulentes do NPJ;
III – reter, indevidamente, documentação das pessoas atendidas.
IV – proceder em desacordo com os princípios de ética estabelecidos na Lei n. 8.906/94 (OAB).
V – efetuar relatórios de audiência para efeito de aproveitamento para o estágio, em que for parte.
VI-Distribuir cartões ou contato de advogados particulares, diferentes dos contratados pelo NPJ.
Parágrafo Único. Quando for necessário o pagamento de custas ou a realização de qualquer outra
despesa relacionada com o andamento do processo o interessado fará o depósito da quantia
correspondente diretamente na Secretaria do NPJ, mediante guia preenchida pelo estagiário.

Seção VI – Do Laboratório de Prática Simulada – LAPS ou Cartório Simulado
Art. 17. O Laboratório de Práticas Simuladas (LAPS) ou Cartório Simulado será um centro de atividades,
instalado no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com extensão à sala de aula, de acordo com as disciplinas
Estágio Supervisionado I a V, que permitirá ao acadêmico a prática de atos inerentes às diversas funções
dos operadores do Direito, desde o oficial de justiça, o escrivão, o advogado, o promotor, o magistrado, até
as simulações de processos e procedimentos, sob a supervisão do professor responsável.
Parágrafo único. O LAPS inserir-se-á na estrutura do NPJ, juntamente com a Coordenação, a Supervisão,
a Secretaria e o Escritório Modelo.
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Art. 18. São objetivos do LAPS:
I – implementar e inserir o acadêmico na rotina da prática forense;
II – desenvolver a pesquisa doutrinária e jurisprudencial a ser aplicada no caso simulado;
III – despertar no acadêmico os princípios éticos e morais a serem adotados nas atividades inerentes aos
operadores do Direito;
IV – familiarizar o acadêmico quanto à postura dos profissionais do Direito nas suas diversas áreas de
atuação;
V – fazer com que o acadêmico utilize mais da estrutura da faculdade para produzir seus trabalhos,
servindo do Laboratório como local adequado para realização de suas atividades propostas em sala de
aula.
VI – promover o Tribunal do Júri Simulado, sendo que para tanto, o NPJ deverá realizar um evento
contando com o maior número possível de acadêmicos.
Art. 19. O LAPS integra o NPJ, com a seguinte estrutura:
I – Escrivania Modelo contendo estrutura material e administrativa cartorária necessária, tais como: mesa,
balcão, arquivos para os processos simulados, computador, carimbos, livros de registros etc.
II – Sala de audiências com o mobiliário necessário e inerente às atividades simuladas.
Parágrafo único. As disciplinas de Estágio Supervisionado I a V, quando voltadas para a realização de
atividades simuladas, utilizar-se-ão da Escrivania Modelo para protocolo e carga dos autos, e da Sala de
audiências para a realização das mesmas.

Seção VII – Do Escritório de Assistência Jurídica – EAJ
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Art. 20. O ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA tem como finalidade a execução das atividades de prática
jurídica real, implementadas por meio da prestação de serviços jurídicos de consultoria, assessoria e
assistência jurídica à população carente, bem como, conciliação e mediação.
Art. 21. O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, por intermédio do ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, tendo em
vista a demanda de atendimento à população carente, concentrará prioritariamente suas atividades de
prática real, nas seguintes áreas: Cível, Penal e Trabalhista.
Capítulo III – Do Estágio Supervisionado
Art. 22. O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos
desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. A carga horária a ser integralizada
é de 360 horas.
Parágrafo Único. Será desenvolvido a partir do 6º até o 10º semestre do CURSO

DE

DIREITO,

compreendendo as seguintes disciplinas:
I – Sexto Semestre: Estágio Supervisionado I;
II – Sétimo Semestre: Estágio Supervisionado II;
III – Oitavo Semestre: Estágio Supervisionado III;
IV – Nono Semestre: Estágio Supervisionado IV;
V – Décimo Semestre: Estágio Supervisionado V.
Art. 23. As atividades do Estágio Supervisionado serão exclusivamente práticas, incluindo redação de
peças processuais e profissionais, rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões,
visitas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos e técnicas de negociação coletiva, arbitragens e
conciliação.
Art. 24. As atividades de estágios envolvem visitas orientadas, atividades de prática simulada e real.

Art. 25. As visitas orientadas devem abranger os diversos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público,
Procuradorias e outras instituições que desenvolvam atividades jurídicas (judiciárias e não judiciárias), bem
como, a assistência à audiências e sessões reais, conforme
171

julgar conveniente o Professor Orientador, na execução do conteúdo programático da disciplina.
Parágrafo Único. Das visitas orientadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados a serem entregues
ao NPJ e apresentados ao Professor Orientador, para avaliação.
Art. 26. As atividades de prática simulada incluem as práticas processuais e não processuais referentes às
disciplinas constantes da matriz curricular do CURSO DE DIREITO, bem como, as atividades profissionais dos
principais operadores jurídicos.
Parágrafo Único. A pauta de atividades simuladas inclui, necessariamente, a simulação de audiências,
sustentação oral em tribunais e atuação no Tribunal do Júri, treinamento de técnicas de negociação
coletiva, conciliação e arbitragem e a simultânea análise de autos findos correspondentes.
Art. 27. As atividades de prática real serão desenvolvidas na própria Instituição, por intermédio do
ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, onde há a prestação de serviços jurídicos de consultoria, assessoria e
assistência jurídica à população carente, bem como, conciliação e mediação.
Art. 28. A carga horária destinada às atividades de prática real pode, em parte, ser contemplada com
convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de assistência
judiciária implantados na Instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria
Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das
atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO, para
a avaliação pertinente.
§1º. As atividades de prática real conveniadas são computadas até o limite de 80 horas.
§2º. Para fins de supervisão e avaliação, o estagiário deve apresentar relatório mensal das
atividades desempenhadas, cópia do controle de frequência, assim como, cópia das peças processuais
elaboradas no período.
§3º. Os relatórios apresentados e as cópias das peças elaboradas serão objeto de avaliação pelo
Professor Orientador que, ao final do semestre, dará a respectiva avaliação.
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§4º. Ao término do semestre, o aluno deve apresentar ao Núcleo de Prática Jurídica certidão ou
declaração identificando o período do estágio, bem como, sua carga horária.
§5º. O tempo de estágio realizado pelo aluno na Defensoria Pública, a partir do 9º semestre do
CURSO DE DIREITO e, na forma do art. 145 da Lei Complementar nº 80/94, pode ser aproveitado para fins de
estágio curricular, independentemente da existência de convênio com a Faculdade Nossa Senhora
Aparecida, respeitando-se o limite de 50% da carga horária exigida pelo CURSO

DE

DIREITO para as

atividades de prática real.
Art. 29. O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei nº 8.906/94, de caráter extracurricular, pode
ser oferecido pelo CURSO DE DIREITO, por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica, em convênio com a
OAB, complementando-se a carga horária efetivamente cumprida no Estágio Supervisionado, com
atividades práticas típicas de advogado e do estudo do Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de
Ética e Disciplina.

Capítulo IV – Da Avaliação
Art. 30. Nas atividades de visitas orientadas e práticas simuladas a avaliação do estagiário é procedida
pelo Professor Orientador, por meio das visitas orientadas realizadas, dos relatórios apresentados, das
peças elaboradas durante o semestre, da participação nos atos processuais simulados (audiências,
sessões, etc.).
Parágrafo Único. A frequência do aluno é controlada pelo Professor Orientador, que certifica as atividades executadas no
semestre e a carga horária cumprida.

Art. 31. Nas atividades de prática real a avaliação do estagiário é realizada no final do semestre pelo
Professor Orientador por meio das peças processuais elaboradas, mediações e conciliações realizadas e
participações em audiências.
Parágrafo Único. A frequência do aluno é controlada pelo Professor Orientador, que apresenta relatório semestral das atividades
realizadas, certificando a carga horária cumprida. O tempo efetivamente despendido pelo estagiário em audiências judiciais é
computado como hora de estágio, devendo ser comprovado pela ata da audiência e atestado pelo Professor Orientador.
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Art. 32. Nas atividades de prática real conveniadas, os relatórios apresentados, mensalmente, pelo
estagiário e as cópias das peças elaboradas, são objeto de avaliação pelo Professor Orientador que, ao
final do semestre, informa ao NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA o total de horas cumpridas pelo estagiário e a
respectiva nota. O total de horas cumpridas é aferido pela folha de frequência ou declaração/certidão do
órgão ou escritório convenente.
Parágrafo Único. A frequência do aluno é controlada pelo órgão ou escritório convenente, com a supervisão do NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA.

Capítulo V – Das Disposições Finais
Art. 33. Os casos omissos serão decididos pela direção de Curso.
Art. 34. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Direito e
pela Coordenação de Curso.
Aparecida de Goiânia, 04 de junho de 2014.

Prof. Frederico Lucas
DIRETOR-GERAL
9.5 ATENDIMENTO AO DISCENTE
9.5.1 Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade ao Discente
A FANAP disponibiliza um serviço de acompanhamento psicopedagógico e acessibilidade por meio
de programa específico. A informalização do sistema apresenta a vantagem de atuar, discretamente,
sobre problemas detectados, encontrando as soluções mais convenientes.
A FANAP implantou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade ao discente, destinado
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à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente como notas, desempenho,
trabalhos, provas e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente
no que diz respeito a problemas de aprendizagem e de acessibilidade permanente ou temporária.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade-NAPA tem por objetivo oferecer
acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos
que apresentam dificuldades, bem como, monitorar as reais condições de acessibilidade. Deve contribuir
para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações,
promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de
aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes. Deve garantir o livre
acesso do aluno a todos os ambientes da Instituição.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade ao Discente é coordenado por um
profissional com formação na área de Psicologia. O atendimento será caracterizado por orientações
individuais a alunos encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que
procuram o serviço espontaneamente.
REGULAMENTO
NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E ACESSIBILIDADE- NAPA
CAPITULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as ações do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e
Acessibilidade - NAPA, doravante assim denominado, da Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP.
Art.2º. O NAPA consiste numa ação multidisciplinar, voltada para o atendimento e orientação aos acadêmicos da
FANAP, com o intuito de promoção no processo de ensino e aprendizagem, no campo dos relacionamentos intra e
interpessoal, visando sua integração acadêmica.
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Art. 3º. O NAPA proporcionará ao discente, subsídios, informações e assessoramento para que possa refletir, entre
outras questões, acerca da sua condição acadêmica e emocional, no processo de ensino e aprendizagem, visando
uma formação integral, cognitiva e de inserção profissional e social.
Art. 4º O NAPA tem como finalidade realizar intervenções breves de cunho psicopedagógico e social, para o corpo
discente, docente e técnico-administrativo da FANAP.
Art. 5º. O NAPA atenderá,também,aos alunos que apresentam necessidades especiais de locomoção, ouvindo e
identificando necessidades específicas e buscando soluções que viabilizem o acesso físico e a permanência nas
dependências da instituição.
Art.6ºo NAPA identificará os casos relativos a outros tipos de deficiências e fará o encaminhamento devido aos
locais especializados, além de proporcionar o apoio psicopedagógico ao aluno, orientando o corpo docente no que
tange às metodologias adequadas ao caso..
Parágrafo Único: para os casos em que se fizer necessário um atendimento mais especializado, o NAPA deverá
sugerir encaminhamento para locais que atendam os casos de demanda específica..

Art 7º Proporcionar o apoio psicopedagógico ao aluno que apresenta Transtorno do Espectro Autista
contribuindo para o seu acesso, permanência e conclusão do curso na instituição, através de
metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação específicas em conformidade com a Lei 12.764/12 que
institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 8º. A coordenação do NAPA será exercida por um profissional com formação na área da Psicologia.
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Art.9º. Os atendimentos psicológicos do NAPA, só poderão ser realizados por um profissional com formação em
Psicologia.
Parágrafo único: eventualmente, mediante demanda, a estrutura de constituição do NAPA, poderá ser ampliada,
contemplando os coordenadores e professores vinculados aos cursos da FANAP.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 10º. O NAPA atuará no processo ensino-aprendizagem do discente integrante da FANAP , constituindo-se em
espaço reflexivo de atendimento individual, possibilitando ao discente a melhoria na qualidade da sua formação, que
se refletirá sobre sua identidade profissional, identificando situações e problemáticas que interferem nesse processo,
realizando encaminhamentos (quando necessário) para sua superação, objetivando:
I - Planejar procedimento de apoio Psicopedagógico que envolva o corpo docente, discente e técnico-administrativo
da Instituição, tendo em vista a potencialização e o enriquecimento do processo de ampliação da qualidade do
ensino-aprendizagem;
II - Identificar o perfil da demanda e propor ações estratégicas e programas para superação de dificuldades e,
sobretudo, preveni-las;
III - Orientar o processo de integração do corpo discente no contexto universitário, no que se refere às dificuldades
acadêmicas, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nessas questões, propondo estratégias
de enfrentamento, pessoais e institucionais;
IV - Contribuir para o desenvolvimento integral dos acadêmicos, numa concepção de intervenção que integre os
aspectos emocionais e pedagógicos, acompanhando discentes que apresentem dificuldades de aprendizagem,
evasão escolar, baixos índices de aproveitamento e de frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, visando
o desenvolvimento de suas competências e habilidades;
V - Realizar atendimento emergencial aos discentes, docentes e técnico-administrativos, envolvendo: a escuta da
situação-problema; a identificação da área de dificuldade profissional, pedagógica, relações interpessoais, entre
outros. Propiciando reflexão para um posicionamento pessoal mais adequado na superação dos problemas e
realizando encaminhamentos para profissionais e serviços especializados, se necessário;
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VI – Coletar dados relativos à problemática do discente, docente e técnico-administrativo, identificando as áreas de
maior dificuldade;
VII – Sistematizar, a cada final de semestre, os dados coletados nos atendimentos, tanto qualitativos, quanto
quantitativos, relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos discentes, docentes e técnicoadministrativos, a partir da análise dos relatórios existentes, que deverão ser entregues à coordenação dos cursos e
à coordenação acadêmica, com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção institucional;
VIII - Integrar o Núcleo aos eventos e projetos institucionais que possibilitem a convivência dos acadêmicos com o
corpo docente e técnico-administrativo;
X – Realizar atividades em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico
dos Cursos (PPC), buscando estratégias psicopedagógicas específicas, nos casos em que se fizerem necessárias;
XI – Acompanhar os casos de alunos que apresentam necessidades especiais de acesso físico nas dependências
da instituição, promovendo e sugerindo ações de melhoria de acessibilidade assim como buscar alternativas para a
eliminação de barreiras em relação a outras deficiências;
XII – Colaborar, na sua área de especificidade, com órgãos de direção, administração e gestão da FANAP.
CAPÍTULO IV
DOS NÍVEIS DE COMPETÊNCIAS E ATIVIDADES
Art. 11º. As competências e atuações do NAPA se darão de maneira organizada e científica, com base em campos
de estudos específicos, a partir das seguintes modalidades:
I - Realizar atendimento individual breve, com o fim de diagnóstico e orientação no processo de integração
acadêmica do corpo discente, docente e técnico-administrativo;
II - Encaminhar, caso necessário, para locais que disponibilizam atendimento especializado de demanda que
necessite de acompanhamento psicoterapêutico mais prolongado e sistematizado;
III – Oferecer apoio psicopedagógico aos discentes e apoio didático-pedagógico às coordenações de cursos, bem
como, aos docentes e técnico-administrativos, objetivando a intervenção nas dificuldades referentes ao processo
educativo, por meio do debate da condução didática e metodológica, da relação docente/discente, técnicoadministrativo/discente, técnico-administrativo/docente. Na perspectiva de resolução de problemas específicos do
processo ensino-aprendizagem e relação interpessoal;
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IV - Contribuir para a ampliação de informação, com relação aos meios e recursos à disposição de atendimentos
terapêuticos existentes, para os discentes, docentes e técnico-administrativos, quer no nível da comunidade
universitária, quer nos aspectos de órgãos públicos e/ou particulares;
Parágrafo Único: as competências e ações do NAPA não se fundem com as competências das Coordenações dos
cursos, colegiados de curso e das Coordenações: Acadêmica, Administrativa e Direção Acadêmica e Direção Geral
da FANAP.
CAPÍTULO IV
DAS FORMAS DE ATENDIMENTO
Art. 12 O atendimento realizado pelo NAPA,por se constituir de uma prestação de serviço institucional, terá seu
acesso exclusivo a discentes regulamente matriculados, como também a docentes e técnico-administrativos, lotados
na Faculdade, não sendo estendido aos familiares.
Art. 13 O acesso ao serviço deverá ser agendado peloemailnapa@fanap.br, ou o aluno poderá se dirigir
pessoalmente à sala designada para este fim nos dias e horários disponibilizados pelo NAPA (modelo anexado).
Art. 14. Os atendimentos visam:
I - Atender os casos relativos às dificuldades de ensino-aprendizagem e estudo;
II – Atender os casos de dificuldades de acesso físico às dependências da instituição;
III - Orientar aos discentes, docentes e técnico-administrativos em questões cognitivas e psicoafetivas que interferem
nas relações interpessoais e Institucionais;
IV-Encaminhar a profissionais e serviços especializados, dependendo da demanda apresentada;
V-Mediar conflitos relativos ao comportamento e conduta dos discentes, docentes e técnico-administrativos;
VI - Atender os encaminhamentos da direção, coordenação de curso, coordenação acadêmica,coordenação de
estágio, corpo docente e da Comissão Própria de Avaliação (CPA);
Art. 15 Os atendimentos obedecerão aos seguintes critérios:
I - Para o corpo discente, a demanda de atendimento poderá ser manifestada pelo próprio acadêmico junto ao
NAPA, pelos docentes ou pela coordenação de curso;
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II - Para o corpo docente e técnico-administrativo, a demanda de atendimento poderá ser manifestada pelo próprio
funcionário, junto ao NAPA ou, no caso do corpo docente, pela Coordenação Acadêmica e no caso dos técnicoadministrativos,

pela

Coordenação

Administrativa;

III – O acolhimento inicial se dará por meio de entrevista de atendimento, com o profissional do NAPA,para avaliação
diagnóstica no campo da Psicologia;
III - Caso necessário, serão realizadas outras sessões para complementar o diagnóstico ou para acompanhamento,
podendo ocorrer até quatro, além da entrevista;
IV - Em caso de 01 falta, sem aviso prévio de 48 horas, ou sem justificativa, o acadêmico, o docente e o técnicoadministrativo, perderão a sua vaga;
V - Os atendimentos terão duração variável, de até45 minutos;
VI - Não haverá cobrança de nenhuma taxa extra para o atendimento;
VII - O Núcleo não emitirá certificados.
Art. 16. Os casos de atendimento que demandam necessidade de outros profissionais especializados serão
encaminhados, uma vez que o núcleo não realiza tratamentos terapêuticos que ultrapassem o atendimento de
aconselhamento breve, de orientação pontual a aspectos de ordem cognitivo-emocional que estejam dificultando o
processo educativo na instituição.
Parágrafo Único: nos casos dos acadêmicos menores de 18 anos, caso necessitem de encaminhamento externo,
será solicitada a presença dos pais e/ou responsáveis à instituição.
CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES COLETADAS
Art. 17. A partir das ações desenvolvidas pelo NAPA, serão elaborados relatórios para fundamentar pesquisas e
estratégias dos processos de acompanhamentos, tendo em vista a qualidade do ensino-aprendizagem
disponibilizado pela FANAP;
Parágrafo único: Os relatórios previstos neste artigo, referem-se apenas a informações a serem partilhadas com a
instituição, como, tipologia dos atendimentos, tipologia da demanda ou outras informações que não comprometam,
eticamente, o sigilo profissional.
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Capítulo

VI

DO SIGILO PROFISSIONAL
Art. 18 Os atendimentos e atividades do NAPA, quando executados por profissional da área da Psicologia, serão
registrados em formulários específicos, de acordo com critério de sigilo profissional e as normas e resoluções do
Conselho Federal de Psicologia - CFP (Código de Ética Profissional; Resolução CFP 07/2003; 01/2009).
Art. 19 A guarda dos dados dos atendimentos individuais será de acesso exclusivo do profissional psicólogo,
registrado no Conselho Regional de Psicologia, e serão arquivados em armários com chaves onde apenas o
profissional terá acesso para consulta e registros dos casos acompanhados;
Art. 20 Os outros profissionais da instituição não poderão ter acesso às informações confidenciais, salvo
profissionais psicólogos que componham a equipe de trabalho, autorizados pela coordenação do NAPA, ou ainda, o
usuário e/ou responsável pelos menores de idade, de acordo com a Resolução CFP 01/2009.
Art.21. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou profissionais da área clínica, serão adotados
os

procedimentos

do

Art.15,

do

Código

de

Ética

Profissional/CFP.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22 O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade - NAPA atenderá os discentes, docentes e técnicoadministrativos da Faculdade Nossa Senhora Aparecida - FANAP obedecendo aos requisitos deste regulamento,
com foco na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Art. 23. O sujeito do atendimento será informado das normas contidas neste regulamento e, no final dos
atendimentos, será realizada uma avaliação dos serviços prestados.
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Art. 24. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral, em conjunto com o(s) profissional
(is)que compõe(m) o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Acessibilidade e a Coordenação do Curso envolvido.
Art. 25. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior–CoSup, órgão
colegiado máximo da Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP.

Aparecida de Goiânia, 12 de novembro de 2013.
Atualizado em 16 de março de 2016.
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9.5.2 Mecanismos de Nivelamento
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes no CURSO DE DIREITO, a
FANAP oferece aos seus alunos cursos de nivelamento.
Considerando a importância do uso correto da Língua Portuguesa para a formação jurídica, serão
ministrados cursos de gramática e redação. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos
que não consigam acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar
atendendo aos alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que necessitem
de reforço das bases de ensino médio.
Os cursos têm carga horária de 40 horas-aula e abordam questões de gramática, além de
questões referentes à produção de texto que vão desde a organização ,até à riqueza de ideias e
coerência.
As aulas são realizadas no período da manhã, aos sábados, sem nenhum custo adicional para os
alunos.
9.5.3 Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador do CURSO DE DIREITO e por
todos os professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal
específica para atendimento extraclasse ao aluno.
Essa orientação se é personalizada e individual, mediante a prática de “portas abertas”, onde cada
estudante poderá, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas.
9.5.4 Organização Estudantil
O corpo discente tem como órgão de representação o Centro Acadêmico, regido por Estatuto
próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente.
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A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação entre administradores,
professores e alunos no trabalho escolar e o aprimoramento da FANAP.
Ao Centro Acadêmico compete indicar os representantes discentes, com direito a voz e voto, junto
aos órgãos colegiados da FANAP, vedada a acumulação.
9.5.5 Acompanhamento dos Egressos
A Instituição manterá um vinculo com o conjunto de egressos do CURSO

DE

DIREITO, com a

finalidade de identificar a evolução alcançada e o perfil socioeconômico que estes obterão em sua trajetória
profissional. Entre outros meios, serão editados boletins com informações sobre atividades que
interessarem ao profissional e artigos oportunos. Com base nos dados obtidos, será possível também
verificar as áreas que demandarem um maior número de profissionais e, com isso, direcionar
aperfeiçoamentos e modificações no curso. Além disso, esse canal de comunicação permite um constante
contato do egresso com as dependências da Instituição para uma educação continuada.
Haverá, complementarmente, encontro anual dos egressos promovidos pela Instituição.
POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

Política de Acompanhamento de Egressos da FANAP
A Política de Acompanhamento de Egressos (PAE) da FANAP constitui instrumento que possibilita
continuada avaliação da instituição, por meio do desempenho profissional e participativo dos ex-alunos
(egressos). Trata-se de um importante passo no sentido de incorporar ao processo de
ensino/aprendizagem elementos da realidade social e de mercado, que apenas o detentor de diploma de
ensino superior está em condições de oferecer, já que é ele quem experimenta pessoalmente as
consequências dos aspectos positivos e negativos vivenciados durante sua graduação.
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Dessa forma, entende-se que a Política de Acompanhamento dos Egressos é de suma importância para o
ex-aluno e, também, para a Instituição, pois o primeiro possui a oportunidade de retornar e conviver com as
atividades acadêmicas e de integração com a sua origem do ensino superior, e a Instituição por obter
retornos a respeito dos resultados obtidos pelos seus egressos. Justificando, assim, a viabilidade da
política em referência.
A FANAP terá a implementação da PAE após a conclusão do curso pela primeira turma de formandos, no
segundo semestre do ano de 2016.

1 OBJETIVOS
-Avaliar o desempenho da instituição, por meio do acompanhamento do

desenvolvimento profissional

dos ex-alunos;
-Manter registros atualizados de alunos egressos;
- intercâmbio entre ex-alunos;
- Promover a participação de egressos em atividades extracurriculares – participação em projetos de
pesquisa ou extensão etc. - de cunho técnico-profissional, como complemento à sua formação prática;
-Possibilitar as condições para que os egressos possam apresentar aos graduandos os trabalhos que
desenvolvem nas suas instituições/organizações por meio de palestras ou nas Jornadas Acadêmicas do
curso, palestras durante a Jornada Jurídica e o evento INTEGRAFANAP e outras formas de divulgação;
- divulgar permanentemente, a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho; -Incentivar a participação dos profissionais egressos da FANAP, nos projetos de responsabilidade
socioambiental desenvolvidos pela Instituição;
-Incentivar visitas/utilização da biblioteca da FANAP;
-Incentivar a participação em Cursos de Pós - Graduação;
-Incentivar a participação em Cursos de Extensão nas modalidades: presencial e a distância (EaD).
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ESTRATÉGIAS
-Incluir no Calendário Acadêmico da FANAP a data do Encontro dos Egressos da FANAP
-Criar um grupo no Facebook da FANAP
-Implementar mecanismos de Divulgação da PAE em sites e páginas como a da OAB-GO e outras
categorias profissionais e proporcionar a participação em eventos da área, realizados pela FANAP
- Criar arquivo dos Egressos/Consulta/Pesquisa - Formalidades legais realizadas pela Secretaria
Acadêmica da FANAP, onde constam todas as informações sobre o ex-aluno.
- Atualização do banco de dados dos Egressos, realizada pelo site da FANAP, na página principal, onde o
egresso realizará seu cadastro, que contém diversas informações (vide Apêndice A).
2 Ações
-Oferta de Cursos de Pós-Graduação com incentivo para os egressos - desconto nas mensalidades;
-Oferta Cursos de Extensão (presencial e à distância-EaD);
- Oferta de Palestras;
- Realização de debates temáticos;
- Oferta de Seminários;
- Realização de Projetos com a participação dos egressos (orientação jurídica à população; Dia da
Responsabilidade Social, doações de sangue, doações para Instituições Filantrópicas, etc);
- Elaboração de Projetos Ambientais (reciclagem, coleta seletiva, preservação ambiental, etc);
-Recolhimento de depoimentos de egressos que possuem destaque no mercado de trabalho (site da
FANAP);
-Visitas à biblioteca da FANAP, para consultas e estudos.
-Oferta de Atividades de Integração: INTEGRAFANAP (atividade de extensão que integra todos os cursos
da Instituição em: espaço empreendedor, palestras, cursos, demonstrações, etc).
-Criar acervo de registros e relatórios de atividades;
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- Realizar oficinas sobre: Planejamento de Carreira; Elaboração do Curriculum Vitae na plataforma Lattes;
entrevista para Emprego, palestras sobre a importância da formação continuada no mundo do trabalho e
outras;
- Convidar os egressos à participação como pesquisadores no Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação -NEPP, bem como, disponibilizar professores pesquisadores que orientem quanto aos projetos
e fomento à pesquisa (participação nos editais, indicação bibliográfica e caminhos a serem percorridos
pelo novo pesquisador).

APÊNDICE “A”
(Cadastro de Atualização do Egresso)
Prezado ex-aluno,
Temos grande satisfação em saber como se encontra a sua vida profissional, depois da conclusão do seu curso de
Direito na FANAP.

Nesse sentido, para que possamos manter um banco de dados atualizado e continuar nos

comunicando e podendo lhe oferecer formação continuada, é importante o preenchimento deste formulário. Após
concluir, favor enviá-lo para o e-mail: faleconosco@fanap.br
Contamos com a sua colaboração!
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO
Curso:
Ano de Conclusão:
Nome Completo:
Rua:
nº:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Data de Nascimento:
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e-mail:
Telefone (com DDD):
FAX:
Celular
Estabelecimento onde trabalha:
Situação Atual:
(
)Empregado (
Instituição ou Local
(empregado):
Departamento:
Rua:
nº:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
e-mail:
Telefone (com DDD):
FAX:
Natureza da Instituição ou
Local onde está exercendo
suas atividades
profissionais:
(
) pública
(
) privada
(
) capital misto (
) ONG
(
) sindicato
(
) Cooperativa
(
) fundação
(
) outra --------

)Desempregado

Você já trabalhava neste estabelecimento antes de concluir o curso?
(
) Sim (
) Não
Se você não trabalhava neste estabelecimento, o curso
conseguisse seu emprego atual?
(
) Sim (
) Não

que você concluiu contribuiu para que você

1) Se você já trabalhava nesta empresa, responda:
a) Qual a função que exercia antes da conclusão de seu curso?
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b) Você mudou de cargo ou setor depois de ter concluído o curso?
(
) Sim, para o cargo ou setor de:
(
) Não
c) Esta mudança de função ocorreu dentro do mesmo setor onde você já trabalhava?
(
) Sim
(
) Não, fui para o setor
d) Esta mudança de função tratou-se de promoção em virtude da conclusão de seu curso?
(
) Sim
(
) Não
e) Hoje, seu curso tem importância no seu sucesso profissional ?
(
) Sim, porque
(
) Não, porque
(
) Parcialmente, porque

f) Você considera que exerce suas atividades como um profissional da área?
(
) Sim
(
) Não
g) Atualmente você está satisfeito com seus rendimentos profissionais/salário:
(
) plenamente satisfeito
(
) mediamente satisfeito
(
) pouco satisfeito
(
) insatisfeito, com perspectivas de melhorar
(
) insatisfeito, sem perspectivas de melhorar
h) Qual sua faixa salarial atualmente ?
(
) trabalho voluntário
189

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

menos de 1 salário mínimo
de 1 a 2 salários mínimos
de 3 a 4 salários mínimos
de 5 a 9 salários mínimos
acima de 10 salários mínimos

i) O curso contribuiu para o seu crescimento pessoal?
(
) Sim, porque
(
) Não, porque
(
) Parcialmente, porque

j) Você esta satisfeito com a sua escolha profissional?
(
) Sim
(
) Não, hoje eu optaria por
l) Você tem outras pretensões profissionais para o futuro?
(
) Sim
(
) Não
m) Depois de concluir o seu curso na FANAP, você passou a fazer algum tipo de trabalho comunitário,
participar de Organizações Não Governamentais, sindicatos ou associações?
(
) Sim
(
) Não
(
) Já participava antes de concluir o curso
n) A FANAP estimulou sua participação, enquanto aluno, em projetos de Responsabilidade Social?
(
) Sim
(
) Não
(
) Já participava antes de concluir minha o curso
2) Sobre Pós-Graduação
a) Você...
(
) já fez
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(
(
(

) está fazendo
) pretende fazer
) não pretende fazer

b) Qual Curso?
(
)especialização
(
) mestrado
(
) doutorado
(
) aperfeiçoamento
(
) outros
Onde:
Área:
Qual Curso?
Qual o curso que pretende fazer?
3) Você participou de Congressos, Palestras e/ou Seminários nos últimos anos...
a) na sua área?
(
) Sim
(
) Não
b) em outra área?
(
) Sim
(
) Não
c) O curso contribuiu para seu crescimento pessoal?
(
) Sim, porque
(
) Não, porque
(
) parcialmente, porque

4) Sobre você como profissional:
a) Você está satisfeito com sua escolha profissional?
(
) Sim, porque
(
) Não, porque
(
) Parcialmente, porque
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b) Você considera que os conhecimentos adquiridos durante o curso, para sua atual vida profissional, podem
ser classificados como:
(
) De grande importância
(
) Às vezes importante
(
) Pouco importante
(
) Sem importância

e) Se fizermos um convite para você vir ministrar uma palestra ligada à sua prática profissional,
experiências, para os acadêmicos de nossa Instituição, você aceitaria?
(
) Sim
(
) Não
f) Você gostaria de participar de eventos e cursos promovidos pela FANAP?
(
) Sim
(
) Não

g) Indique os assuntos que mais lhe interessariam para fins de cursos de atualização e/ou Pós-Graduação:

h) Gostaria de ser informado dos eventos promovidos pela FANAP?
(
) Sim
(
) Não
3) Sobre o curso que você concluiu:
a) Ofereceu a compatibilização entre as disciplinas de forma geral e as de formação profissional?
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(
(

) Sim
) Não

b) As disciplinas integrantes do currículo foram desenvolvidas com objetivos definidos e atualizados?
(
) Sim
(
) Não
c) As condições e facilidades de infraestrutura do curso (instalações físicas, equipamentos, acervo da
biblioteca, etc.) foram adequadas para as necessidades das disciplinas?
(
) Sim
(
) Não
d) A FANAP ofereceu as condições necessárias para seu desenvolvimento como profissional e pessoa
humana enquanto estudante?
(
) Sim
(
) Não
e) Você recomendaria ou já recomendou os cursos da FANAP para outras pessoas?
(
) Sim
(
) Não
4) Qual(is) sugestão(ões) você daria para o curso que você fez na FANAP?
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9.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão Curso é componente curricular obrigatório, a ser realizado nos 9º e 10º
semestres do CURSO

DE

DIREITO da FANAP. Consiste em pesquisa, relatada sob a forma de artigo ou

monografia, em qualquer área do Direito, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob orientação do
professor.
A realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo fomentar a produção científica
na área do Direito e proporcionar a construção e a partilha do conhecimento jurídico, num exercício de
sistematização e crítica do pensamento construído historicamente.
A realização do Trabalho de Conclusão de Curso envolve momentos de orientação e elaboração
de um projeto de pesquisa; assim como ,o desenvolvimento dessa pesquisa e sua validação perante
Banca Examinadora, assegurada a necessária publicidade para uma efetiva divulgação dos resultados
obtidos. Esses momentos estão previstos na matriz curricular do CURSO DE DIREITO, devendo ser efetivados
nos 9º e 10º semestres.
Os professores encarregados da orientação dos alunos terão 01 (uma) hora de dedicação semanal
para orientação, observando-se o limite de 20% da carga horária de cada professor. Dessa forma, um
professor de tempo integral (40 horas) não poderá orientar, simultaneamente, mais de 08 (oito) alunos.
O Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado para defesa perante Banca Examinadora
presidida pelo professor orientador e composta por, pelo menos, mais 02 (dois) professores designados
pelo Coordenador de TCC, consideradas as indicações do acadêmico e de seu orientador.
A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será colhida da média aritmética das notas
individuais dos professores presentes à Banca Examinadora. Será consideradoAPROVADO o trabalho que
obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero).
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A Banca pode reprovar o Trabalho de Conclusão de Curso ou submeter à aprovação a posterior
reformulação em aspectos por ela discriminados e justificados na Ficha de Avaliação de Trabalho de
Conclusão de Curso. Nesse último caso, deve o aluno promover as alterações em até 15 (quinze) dias,
submetendo o novo texto aos membros da Banca, que deverão se reunir para nova avaliação, dispensada
nova defesa oral.
O Trabalho de Conclusão de Curso contará com um núcleo de apoio para a sua realização. Este
núcleo estará sob a responsabilidade do Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso.
O COLEGIADO DE CURSO aprovou a regulamentação própria, contendo a forma de
operacionalização do Trabalho de Conclusão de Curso, explicitando critérios, procedimentos e
mecanismos de avaliação. A seguir é apresentada a regulamentação.
9.6.1. REGULAMENTO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE DIREITO DA FANAP
Dispõe sobre a forma de operacionalização do Trabalho
de Conclusão de Curso do CURSO DE DIREITO da FANAP.
Capítulo I – Das Disposições Gerais
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre a forma de operacionalização do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) do CURSO DE DIREITO da FANAP.
Capítulo II – Do Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma pesquisa, relatada sob a forma de artigo ou
monografia, em qualquer área do Direito, desenvolvida individualmente pelo acadêmico, sob orientação de
professor, nos dois últimos semestres do CURSO DE DIREITO.
Parágrafo Único. A atividade de TCC tem em vista desenrolar um processo fundamentado de reflexão,
protagonizado pelo acadêmico acerca de suas competências e habilidades teóricas e práticas, e de
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reelaboração sistemática de suas experiências e de seus afazeres significativos no espaço da Instituição
de Ensino Superior.
Art. 3º. A aprovação do TCC constitui requisito obrigatório para a integralização curricular e, por
consequência, para a colação de grau.
Capítulo III – Da Atividade de Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 4º. A matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I, oferecida no 9º semestre do CURSO DE
DIREITO, marca o início sistemático da atividade de TCC.
Parágrafo Único. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I tem como objetivo orientar o acadêmico na
produção do seu projeto de pesquisa, requisito para o início da atividade de produção do texto do TCC.
Art. 5º. As regras atinentes à elaboração do projeto de pesquisa estão a cargo do professor da Trabalho de
Conclusão de Curso I, orientador responsável pela avaliação continuada das condições dos projetos
produzidos pelos acadêmicos matriculados na disciplina correspondente.
§1º. É requisito obrigatório para a aprovação na disciplina a conclusão adequada do projeto de pesquisa,
de acordo com os objetivos e a avaliação estabelecidos pelo professor da disciplina.
§2º. A não adequação do projeto apresentado ao final da disciplina importará a obrigação de o acadêmico,
em até 10 (dez) dias a contar da publicação do resultado, reformar o projeto naqueles aspectos indicados
pelo professor, sob pena de não poder iniciar a elaboração do TCC, caso em que restará REPROVADO na
disciplina.
Art. 6º. Aprovado o projeto, o acadêmico deverá protocolizar junto à Coordenação de TCC a solicitação de
orientação, acompanhada de cópia do projeto devidamente assinada pelo professor orientador, ato que
formaliza o início da atividade orientada de elaboração do TCC, que será desenvolvida na disciplina
Trabalho de Conclusão de Curso II.
Art. 7º. Eventuais alterações do projeto de pesquisa, sejam temáticas ou metodológicas, dependem de
avaliação e de aprovação do professor orientador.
Parágrafo Único. Na hipótese de a modificação no teor do projeto não contar com a aprovação do
orientador, o acadêmico pode, caso outro professor admita orientá-lo, processar a alteração e requerer
substituição de orientador, aprovada a mudança pelo COORDENADOR DE TCC.
Art. 8º. É de responsabilidade do acadêmico a elaboração mensal de relatório de pesquisa do qual deverão
constar o levantamento detalhado das atividades realizadas, e a atualização constante do roteiro e dos
problemas da pesquisa, de acordo com plano de orientação definido juntamente com o professor
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orientador. A este último caberá manter a documentação apropriada ao acompanhamento das atividades
apresentadas no relatório.
Art. 9º. O TCC deverá ser elaborado considerando-se:
I – na sua estrutura formal os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT sobre documentação,
no que forem aplicáveis;
II – no seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área do
Direito.
Parágrafo Único. A estrutura do TCC compõe-se, no mínimo, de folha de rosto; folha de aprovação;
resumo; sumário; introdução teórico-metodológica; desenvolvimento; conclusão; bibliografia.
Art. 10. Ao final da orientação, o TCC deverá estar apto à defesa pública.
Capítulo IV – Da Orientação
Art. 11. O processo de elaboração do TCC importa orientação teórico-metodológica ao acadêmico, a ser
prestada pelo prazo de 01 (um) ano, nos 02 (dois) últimos semestres do CURSO DE DIREITO, pelo seu
professor orientador.
Art. 12. Estão aptos a orientar o TCC quaisquer professores efetivos do CURSO DE DIREITO da FANAP,
respeitadas as afinidades temáticas das suas respectivas linhas de pesquisa e a existência de carga
horária disponível para a orientação.
§1º. A atividade de orientação consiste na tarefa de incentivo, acompanhamento, discussão,
problematização e reelaboração do TCC pelo professor orientador. Cada professor pode ter até 08
(oito)acadêmicos sob sua orientação.
§2º. A orientação seguirá plano de atendimento semanal estabelecido pelo professor orientador junto aos
seus acadêmicos orientandos, devendo cumprir carga horária mínima de 10 (dez)horas-aula semestrais de
orientação por acadêmico.
§3º. Pode ser admitido na figura de coorientador do TCC outro professor, além do professor orientador,
devendo ser aceitos após aprovação por esse último aqueles que não são professores do CURSO DE
DIREITO da FANAP, submetida essa indicação à ratificação pelo COORDENADOR DO TCC. O nome do
coorientador constará de todos os documentos relativos ao TCC.
Art. 13. A aceitação do trabalho de orientação importa compromisso do professor em acompanhar o
processo de elaboração do TCC até a sua defesa, não se admitindo o desligamento de suas atividades
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senão por motivos faltosos imputáveis ao orientando no desempenho de seu trabalho, ou por outro motivo
plenamente justificável, apreciados ambos os casos pelo COORDENADOR DE TCC.
§1º. Nos casos previstos no caput, o professor deverá encaminhar formalmente ao COORDENADOR DE TCC
solicitação de desligamento das atividades de orientação. Aplicam-se aos acadêmicos os mesmos
dispositivos referentes ao desligamento de orientação do professor orientador.
§2º. Na circunstância de o acadêmico, por motivo sério, não obter sucesso na indicação de um orientador,
deve o COORDENADOR DE TCC, apreciado o caso, designar um professor para incumbir-se da atividade.
§3º. Mantidas as circunstâncias do parágrafo anterior, ou, ainda, por motivo de desligamento do orientador,
nos casos em que nenhum outro professor do CURSO DE DIREITO aceite a atividade de orientação, deve o
próprio COORDENADOR DE TCC assumir o papel de professor orientador.
Art. 14. Ao professor orientador incumbe a presença e a assiduidade nos atendimentos, o registro das
reuniões e atividades de orientação, a guarda dos relatórios parciais mensais de seus orientados, o
controle das fichas de frequência ao atendimento, o arquivamento dos documentos atinentes ao TCC e, ao
final de cada semestre, a apresentação de relatório de orientação ao COORDENADOR DE TCC.
Parágrafo Único. O relatório de orientação do TCC compreenderá registro e autoavaliação das atividades
desempenhadas pelo professor orientador junto à pesquisa, bem como a avaliação da atuação do
acadêmico no uso e na interpretação dos instrumentos teóricos e metodológicos para a elaboração de seu
trabalho.
Art. 16. Estando apto para a defesa, o TCC, em04 (quatro) vias, será encaminhado pelo professor
orientador ao COORDENADOR DE TCC, a quem aquele solicitará data para apresentação e defesa.
Capítulo V – Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 17. O TCC será apresentado para defesa perante Banca Examinadora presidida pelo professor
orientador e composta por, pelo menos, mais 02 (dois)professores designados pelo COORDENADOR DE TCC,
consideradas as indicações do acadêmico e de seu orientador.
Parágrafo Único. A defesa do TCC é pública.
Art. 18. Todos os professores do CURSO DE DIREITO da FANAP poderão ser indicados para participação em
banca de sua área de interesse, observada a disponibilidade de suas respectivas cargas horárias.
§1º. Poderão ainda integrar o corpo de avaliadores professores de outros cursos da FANAP, desde que
comprovado pelo professoro rientador o reconhecido interesse de sua presença para a discussão e
avaliação do trabalho, aprovada a indicação pelo COORDENADOR DE TCC.
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§2º. O coorientador do TCC poderá compor a Banca como seu quarto integrante.
Art. 19. A composição da banca incluirá a indicação de um suplente, para os casos de impedimento de um
de seus membros, exceto do orientador. Neste caso, nova data será designada para a defesa. O mesmo
se dará nas circunstâncias em que, além do orientador, esteja presente apenas mais um membro da
banca.
§1º. Faltando qualquer dos membros da banca à nova defesa, devem assumir concorrentemente o seu
assento na banca examinadora o COORDENADOR DE TCC ou o COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO.
§2º. Sendo permanente o impedimento do orientador, o COORDENADOR DE TCC deve providenciar a sua
substituição por um professor afinado à matéria debatida pelo trabalho a ser apresentado, para, assim,
garantir a efetivação da defesa.
Art. 20. A entrega da versão definitiva do TCC para a Coordenação seguirá prazo estabelecido pelo
calendário de atividades, de responsabilidade do COORDENADOR DE TCC, que instituirá, ainda, o
cronograma de defesas semestrais, observando tempo razoável para a leitura e para a apreciação dos
trabalhos pelos membros da Banca.
§1º. As razões para a dispensa de depósito do TCC em prazo hábil serão avaliadas em cada caso, a
pedido do interessado, pelo CONSELHO DE CURSO, que considerará a ocorrência de força maior, caso em
que designará novo e excepcional prazo para a entrega e a defesa do trabalho.
§2º. O interessado deverá protocolizar junto à SECRETARIA ACADÊMICA o requerimento de que trata o
parágrafo anterior em até 72 (setenta e duas) horas do termo final de entrega do TCC.
§3º. Nos demais casos, as defesas serão adiadas para o semestre subsequente, cabendo ao acadêmico a
matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.
Art. 21. A avaliação do TCC pela Banca Examinadora observará os seguintes critérios:
I – qualidade da revisão bibliográfica a que procedeu o autor do trabalho na área pesquisada,
considerando-se a literatura clássica a respeito da matéria e o conhecimento, pelo acadêmico, da produção
institucional sobre o tema objeto de estudo;
II – capacidade de articulação interna do texto, destacando-se a exigência de fluência escrita, de
consequência da estrutura argumentativa e de problematização crítica do assunto pesquisado;
III – uso criativo e próprio, segundo os objetivos da pesquisa, dos instrumentos metodológicos escolhidos
para o levantamento de dados do trabalho;
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IV – inventividade da interpretação produzida pelo autor, bem como a sua capacidade de percepção dos
problemas sociais próprios ao desenvolvimento e ao enfrentamento concreto das questões relativas ao
tema escolhido;
V – desenvoltura e domínio do assunto na apresentação oral do trabalho e na discussão com os membros
da banca examinadora;
VI – adequação do texto às normas técnico-científicas vigentes.
Art. 22. A avaliação do trabalho será colhida da média aritmética das notas individuais dos professores
presentes à Banca. Será considerado APROVADO o trabalho que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete
vírgula zero).
§1º. Para aprovação, as notas dos membros da Banca, com exceção do orientador, deverão ser iguais ou
maiores que 7,0 (sete vírgula zero).
§2º. As Fichas de Avaliação conterão a discriminação de cada item a ser observado na avaliação do
trabalho, a que será atribuída nota correspondente de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com precisão de uma casa
decimal.
§3º. Os membros da Banca assinarão a Ficha de Avaliação e o Livro de Atas das reuniões das Bancas
Examinadoras, recomendando para publicação os trabalhos merecedores de distinção.
Art. 23. A Banca pode reprovar o trabalho ou submeter à aprovação a posterior reformulação em aspectos
por ela discriminados e justificados na Ficha de Avaliação. Nesse último caso, deve o acadêmico promover
as alterações em até 15 (quinze) dias, submetendo o novo texto aos membros da Banca, que deverão se
reunir para nova avaliação, dispensada nova defesa oral.
Art. 24. A reprovação importa a obrigatoriedade de novo período de 06 (seis) meses de orientação.
Art. 25. O recurso cabível contra a avaliação da banca examinadora, a ser protocolado em até 15 dias da
publicação do resultado, será examinado pelo Conselho de Curso.
Parágrafo Único. Caberá recurso da decisão da banca examinadora apenas nas hipóteses em que se
procure demonstrar estar a avaliação em flagrante desconformidade com os critérios estabelecidos neste
Regulamento.
Capítulo VI – Dos Alunos em Atividade de Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 26. Aos alunos em atividade de TCC competem cumprir e exigir a observância das regras e
compromissos estabelecidos por esse Regulamento, e, em especial:
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I – assumir a responsabilidade pela produção do trabalho, considerando as dimensões ética e técnica da
atividade social-acadêmica, atentando para a articulação entre as diversas práticas acadêmicas que o TCC
pode, individualmente, atualizar;
II – frequentar e participar ativamente dos encontros de orientação e das reuniões convocadas para fins de
discussão formativa e de planejamento das atividades de TCC;
III – produzir os relatórios de pesquisa exigidos nesse Regulamento;
IV – manter estreito contato com o Coordenador de TCC com vistas a ampliar os espaços legítimos de
discussão e de deliberação acerca dos problemas teóricos, metodológicos e materiais de sua pesquisa.
Capítulo VII – Da Coordenação do TCC
Art. 27. O Coordenador de TCC é indicado pelo Coordenador do CURSO DE DIREITO dentre professores do
quadro permanente de professores do CURSO DE DIREITO da FANAP, para o exercício conjunto de
atividades de orientação básica ao aluno e de administração dos atos relativos à política, ao planejamento
e à supervisão da atividade de trabalho de conclusão de curso.
Parágrafo Único. A indicação do Coordenador de TCC a deve ser aprovada pelo Conselho de Curso.
Art. 28. É de responsabilidade do Coordenador de TCC manter e atualizar os dados alusivos à produção
de pesquisa dos professores do CURSO DE DIREITO, disponibilizando-os publicamente para conhecimento
geral das linhas de pesquisa existentes no curso.
Art. 29. É de competência do Coordenador de TCC, ainda:
I – designar o professor orientador do aluno em fase de TCC;
II – fornecer orientação básica aos alunos em atividade de TCC, ao lado dos professores de metodologia
de pesquisa, sem prejuízo daquela que já lhes prestam seus respectivos professores orientadores;
III – apoiar o trabalho dos professores orientadores, assistindo-lhes nos diversos aspectos relevantes para
a orientação do TCC;
IV – estabelecer procedimento permanente de discussão e de avaliação das atividades relativas ao TCC,
convocando reuniões regulares entre professores orientadores e alunos orientandos, conduzindo seus
resultados à apreciação da Coordenação do CURSO DE DIREITO;
V – organizar calendário de atividades de TCC, definindo cronograma semestral de defesas e lista com a
composição das bancas, informando, para divulgação, a Coordenação do CURSO DE DIREITO;
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VI – atualizar a elaboração das fichas de frequência ao atendimento de orientação, dos formulários de
avaliação, bem como dos modelos de relatórios mensal e semestral da pesquisa, distribuindo-os junto aos
professores orientadores;
VII – enviar à secretaria o resultado da avaliação do TCC de cada aluno, para os registros cabíveis;
IX – encaminhar, para arquivo na biblioteca da FANAP, cópia dos trabalhos defendidos e aprovados;
X – receber e arquivar as fichas de avaliação das bancas com resultado final, bem como guardar o livro de
atas das reuniões das bancas examinadoras, mantendo a sua atualização;
XI – sistematizar e manter arquivo dos documentos referentes ao TCC, recebendo, ao final de cada
orientação, documentação mantida pelo professor orientador;
XII – produzir, semestralmente, relatório de atividades desempenhadas à frente da Coordenação de TCC,
informando a Coordenação do CURSO DE DIREITOa relação de TCCs em andamento, com indicação dos
temas, alunos e professores envolvidos, apresentando-o para apreciação e arquivamento.
Parágrafo Único. Das decisões do Coordenador de TCC caberá, em 15 dias, recurso a Coordenação do
CURSO DE DIREITO, ressalvados os casos, previstos expressamente nesse Regulamento, em que o
COLEGIADO DE CURSO seja chamado, como única instância, a se pronunciar.
Capítulo VIII – Das Disposições Finais
Art. 30. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Curso.
Art. 31. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso e Curso.
Aparecida de Goiânia, 09 de novembro de 2011.
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9.6.2 Regulamento da Oferta de Disciplinas optativas
REGULAMENTO DA OFERTA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO DE DIREITO DA FANAP
Dispõe sobre a oferta de Disciplinas optativas no CURSO
DE DIREITO da FANAP.

CAPÍTULO I - DA NATUREZA
Art. 1º: As matrizes curriculares dos cursos de graduação ofertados pela Faculdade Nossa Senhora AparecidaFANAP, além de apresentarem disciplinas obrigatórias, oferecem disciplinas optativas, buscando o enriquecimento
da formação acadêmica, em atendimento à finalidade e princípios da IES, estabelecidos em seu Regimento Geral,
bem como, atender à legislação vigente.
§ 1º: A matriz curricular do curso deverá indicar, além das disciplinas obrigatórias, o elenco de disciplinas optativas
a serem oferecidas, apresentadas explicitamente no Projeto Pedagógico de cada curso.
§ 2º: As disciplinas optativas deverão ser elaboradas oferecendo suporte aos acadêmicos para obtenção de
conhecimentos interdisciplinares nas perspectivas acadêmica e profissional. As disciplinas deverão realizar a
integração dascompetências curriculares previstas no Projeto Pedagógico do curso.
§ 3°: As disciplinas optativas têm como objetivo enriquecer a matriz curricular do acadêmico, não substituindo, em
hipótese alguma, as que já compõem a matriz do curso.
CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES
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Art. 2º: Definem-se como disciplinas obrigatórias, um conjunto de estudos e atividades correspondentes a um
programa desenvolvido num período letivo, com carga horária pré-fixada, que deve ser cursado com assiduidade e
aproveitamento para a integralização do curso.
§ Único. As disciplinas obrigatórias são comuns a todos os alunos do curso de graduação e devem ser, de
preferência, cursadas na sequência estabelecida na estrutura curricular oficial da FANAP.
Art. 3º: Definem-se como optativas aquelas disciplinas introduzidas na Matriz Curricular do curso, para opção do
aluno, com o objetivo de aprofundamento e/ou atualização de conhecimentos específicos que complementem a
formação acadêmica, devendo o aluno cumprir a carga horária destas disciplinas, ao longo do curso, e esta será
computada na carga horária total para a integralização do curso.

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES DE OFERTA E ROL DE DISCIPLINAS
Art. 4º: O Coordenadordo Curso será o responsável em promover a divulgação das disciplinas optativas a serem
ministradas, e deverá fazê-lo antes do início do período letivo em que estas serão ofertadas.
§ Único: As disciplinas optativas deverão ser divulgadas no semestre anterior ao período que será oferecida, via
mural, site e visitas em salas de aula, e será confirmada de acordo com o número de alunos matriculados no
período letivo em que serão oferecidas.
Art. 5º: O aluno poderá matricular-se em disciplinas optativas, no máximo de 80 horas ao longo do curso,
correspondente a uma disciplina ou duas de 40 horas cada, desde que tenham sido atendidas as exigências de
compatibilidade de horário.
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Art. 6º: Como forma de viabilizar a oferta das disciplinas optativas, apenas aquelas em que haja, pelo menos, 25
(vinte e cinco) alunos matriculados poderão ser ministradas.
Parágrafo Único: As disciplinas optativas poderão ser ofertadas com número menor de alunos do que o
estabelecido neste artigo, apenas e exclusivamente, no caso das turmas que possuírem número inferior ao mínimo,
em função de cursos em extinção, sendo que, mesmo nesta situação, a mesma não poderá ser dividida em turmas
menores.
Art. 8º: Caso não haja alunos suficientes para viabilizar a oferta das disciplinas optativas, e os alunos não tenham
se organizado para a definição das disciplinas a serem cursadas, a FANAP fará a escolha da disciplina a ser
iniciada, por decisão do Colegiado de Curso.
Art. 9º: As disciplinas optativas serão registradas no Histórico do acadêmico como enriquecimento curricular, e
para efeito de comprovação de carga horária cursada pelo aluno.
Art. 10 As disciplinas poderão ser oferecidas pelos professores, desde que: preencha o formulário de solicitação
para oferecimento de disciplina optativa (ANEXO I), conforme as competências definidas no Projeto Pedagógico do
Curso e apresente a proposta ao Colegiado de Curso, com antecedência mínima de 90 dias do início do semestre
em que deseja oferecer a disciplina;
Art. 11 Compete ao Colegiado de Curso apreciar a necessidade da oferta das disciplinas optativas, submeter à
aprovação da Diretoria Acadêmica e acompanhar a oferta junto aos professores do curso e aos acadêmicos.
Art. 12 Consideram-se como disciplinas optativas aptas a compor os currículos dos discentes àquelas que
tenham sido previamente aprovadas pelo Colegiado do Curso e constantes no anexo II.
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Parágrafo Único: O anexo II poderá sofrer alterações a critério da coordenação do Curso, bem como através das
modificações realizadas no PPC do Curso ouvindo-se em todos os casos o Colegiado do Curso.

CAPÍTULO IV - DA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA
Art. 13 Aplicam-se às disciplinas optativas todas asexigências feitas às disciplinas obrigatórias, em termos de
avaliação, notas e realização deavaliação substitutiva, conforme Regimento Geral.
Art. 14 O acadêmico matriculado nas disciplinas optativas deverá cumprir a programação de atividades definida
pelo professor e ter frequência de, no mínimo, 75% nas atividades da disciplina.
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 Os casos omissos serão deliberados pela Direção Geral, ad referendum do Conselho Superior – CoSup.
Art.16Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso e Curso.
Aparecida de Goiânia, 30 de maio de 2013.
9.7 INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA
A matriz curricular delineada para o CURSO DE DIREITO permite a integração entre teoria e prática,
de forma que o acadêmico reconheça a importância dos conhecimentos teóricos e perceba a sua aplicação
prática. Para tanto, deve-se ultrapassar a visão reducionista a partir da qual os conteúdos não se
comunicam e se mostram desconectados da realidade.
Diante disso, no desenvolvimento do conteúdo das disciplinas serão utilizadas metodologias
privilegiando-se os estudos de casos, análise de jurisprudências, autos findos e etc.
O Estágio Supervisionado, por sua vez, constitui-se num lócus privilegiado, onde a aproximação
entre teoria e prática vai experimentar um aprofundamento, tanto vertical quanto horizontal.
Dentre os meios de operacionalizar a integração entre teoria e prática se encontram a adoção de
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linhas de pesquisa que orientem e direcionem a investigação para a busca de respostas a questões do
cotidiano; a realização do Trabalho de Conclusão de Curso.
A conexão entre teoria e prática será estimulada, também, a partir da realização das Atividades
Complementares e dos projetos de extensão.
Nessa perspectiva, a Faculdade Nossa Senhora Aparecida-FANAP criou o Núcleo de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação-NEPP e ,como decisão institucional, os pesquisadores elegeram a Linha de
Pesquisa “Sociedade e Desenvolvimento Sustentável” com duas linhas temáticas :
1-Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade
2-Socioambiemtalismo
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9.8. INCENTIVOS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS COM O ENSINO
9.8.1. MONITORIA

A FANAP oferece ao seu aluno a oportunidade de diversificar, ampliar e aprofundar seus
conhecimentos científicos e tecnológicos por meio da participação no regime de Monitoria Acadêmica
(normalmente denominado apenas por Monitoria).
Para todos os cursos de graduação e pós-graduação podem ser ofertadas vagas, a critério da
respectiva coordenação de curso, para o regime de Monitoria.
Apenas será nomeado monitor o aluno que tiver sido aprovado no Processo Seletivo para
Monitoria realizado em cada período letivo, conforme Edital definido e tornado público à comunidade
discente pela coordenação do curso ao qual o estudante está vinculado.
As prerrogativas, obrigações e benefícios do exercício da função de monitor têm como base a data
de sua efetivação na função, isto é, a data da assinatura do Termo de Compromisso de Monitoria junto à
COORDENAÇÃO DE CURSO, com a anuência do CONSELHO SUPERIOR – COSUPda FANAP.
A participação no regime de Monitoria possibilita ao acadêmico a diversificação, ampliação e
aprofundamento de seus conhecimentos científicos e técnicos por meio da vivência, em situações práticas
do cotidiano, dos principais problemas (e suas soluções) que emergem na área específica abarcada pela
monitoria da qual participa.
Adicionalmente é responsável por instigar e aprimorar o espírito investigativo do acadêmico, pois,
em diversas situações, a busca por uma solução implicará na necessidade de considerável esforço por sua
autoconstrução.
Outra característica fundamental é que o regime de Monitoria promove a integração entre
estudantes dos mais diversos níveis acadêmicos, desde os ingressantes até os formandos.
O regime de Monitoria, quando vinculado a uma determinada disciplina ou matéria presente na
matriz curricular do curso ao qual se vincula, proporciona ao acadêmico a participação na concepção,
elaboração e execução de atividades de ensino para aquela disciplina, sempre sob a orientação de um
professor responsável.
Os monitores são escolhidos pela COORDENAÇÃO DE CURSO, com a anuência do CONSELHO DE
CURSO, e em conjunto com os professores responsáveis pelas disciplinas, levando-se em conta a
maturidade intelectual, rendimento acadêmico, disponibilidade horária e conduta perante os colegas, corpo
docente e corpo técnico-administrativo da Instituição.
O monitor é o acadêmico de graduação ou pós-graduação escolhido, por meio de Processo
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Seletivo específico, para exercer atividades científicas, técnicas e/ou didáticas junto à determinada
disciplina ou ambiente educacional (por exemplo, laboratórios).
Em caso de necessidade e/ou conveniência, cada COORDENAÇÃO DE CURSO divulgará o Edital do
Processo Seletivo para Monitoria no início de cada período letivo. O Edital definido é tornado público à
comunidade discente e fixará todas as informações necessárias aos possíveis candidatos ao regime,
seguindo os seguintes procedimentos:
a) solicitação (pelo professor responsável): o professor responsável por determina disciplina e/ou
laboratório entrega à coordenação do respectivo curso a solicitação de monitoria. Há um formulário
próprio que deverá ser devidamente preenchido com: a justificativa da solicitação de monitoria;
especificação da carga horária mensal proposta; e as atividades a serem desenvolvidas pelo(s)
monitor(es). As solicitações são encaminhadas para a aprovação da respectiva COORDENAÇÃO DE
CURSO e, posteriormente, submetidas ao CONSELHO DE CURSO. Os prazos para solicitação de regime de
monitoria será divulgado no calendário acadêmico e administrativo de cada período letivo.
b) inscrição (pelo acadêmico): o Edital do Processo Seletivo para Monitoria, concebido e divulgado pela
coordenação de curso, fixará o período para realização de inscrições ao regime de Monitoria. A
efetivação da inscrição se dará mediante preenchimento de requerimento próprio e sua entrega no local
determinado pelo Edital. É vedado ao candidato concorrer à monitoria de 02 (duas) ou mais disciplinas
simultaneamente, o que implicará na sua eliminação de todos os processos em que estiver se
candidatando a participar. Não será aceita inscrição para o regime de Monitoria de acadêmicos que:


não estejam regularmente matriculados;



estejam cursando regime de avaliação especial e/ou reprovados no período letivo de
referência;



não tenham cursado na FANAP a disciplina para a qual estejam se candidatando;



estejam com pendências de ordem acadêmica e/ou administrativa junto à faculdade;



aqueles cuja situação escolar encontra-se “sub-judice”, ou com matrícula condicional e/ou em
caráter excepcional;



tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por não apresentar
desempenho satisfatório;



tenham sofrido punições disciplinares na FANAP nos últimos 03 (três) períodos letivos; e



já tenham exercido as funções de monitor por mais de 03 (três) períodos letivos, mesmo que
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não consecutivos.

Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados pelo professor responsável pela disciplina e/ou
laboratório segundo os critérios estabelecidos pelo Edital. Sabendo-se, adicionalmente, serão
observados os seguintes aspectos: desempenho acadêmico obtido durante o curso; e disponibilidade
horária para atuação como monitor.
c) aprovação: a aprovação do candidato deverá ser referendada pela DIRETORIA GERAL da FANAP. Os
candidatos terão conhecimento dos resultados por meio da publicação dos Editais de Convocação do
Processo Seletivo para Monitoria. Os aprovados deverão comparecer à COORDENAÇÃO DE CURSO para
formalizar a efetivação na função no prazo estipulado nos Editais de Convocação. Caso contrário será
considerado desistente e a vaga será preenchida pelo suplente, se houver. Todos os benefícios e
prerrogativas da função de monitor têm como base a data de sua efetivação na função, isto é, a
assinatura do Termo de Compromisso junto à COORDENAÇÃO DE CURSO.
São funções do Monitor:
a) desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo professor responsável,
sob sua orientação e supervisão;
b) cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria, que deverão ser de, no
mínimo, 01 (uma_ hora semanal nos seguintes horários: cursos matutinos – no final do período de
aulas; cursos vespertinos – antes ou no final do período de aulas; e cursos noturnos – antes do
período de aulas;
c) durante o horário dos plantões, o(a) aluno(a) monitor(a) deverá estar disponível para orientar os
colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas;
d) afixar, no local estabelecido pela COORDENAÇÃO DE CURSO, seus horários de plantão;
e) apresentar ficha de ponto de monitoria, devidamente preenchida e assinada até o último dia útil
de cada mês na Coordenação de Ensino;
f) colaborar com a integração entre os alunos e o professor da disciplina, bem como com a
Faculdade e seus órgãos técnicos, administrativos e acadêmicos; e
g) participar e colaborar com o processo de concepção e confecção de material/metodologias a
serem utilizadas em sala de aula pelo professor responsável pela disciplina.
É vedado ao Monitor:
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a) realizar, sob qualquer hipótese, a regência de aulas da disciplina ao qual está associado como
monitor(a) ou de qualquer outra disciplina; e
b) corrigir trabalhos ou avaliações.
As fichas de ponto de monitoria do mês corrente deverão ser entregues no local designado pela
COORDENAÇÃO DE CURSO. As fichas deverão ser conferidas pelo responsável por seu recebimento e
entregues à TESOURARIA até o dia 05 (cinco) do mês subsequente. Serão desconsideradas as Fichas de
Ponto indevidamente preenchidas ou entregues fora do prazo. Não serão aceitas fichas de ponto de meses
anteriores ao mês corrente.
A renovação de monitoria poderá ser solicitada em formulário próprio na COORDENAÇÃO DO CURSO,
respeitando-se critérios e prazos estabelecidos pela DIRETORIA GERAL e divulgados no Edital do Processo
de Monitoria do período letivo corrente.
Após a aprovação da renovação pela DIRETORIA GERAL, o(a) aluno(a) monitor(a) deverá assinar um
novo Termo de Compromisso junto à COORDENAÇÃO DE CURSO.
O monitor poderá ser dispensado a qualquer momento tanto pelo professor responsável, pelo
Coordenador de Curso ou Diretor Geral, sendo substituído pelo suplente, se houver.
O(A) aluno(a) monitor(a) receberá ao final de seu exercício um certificado como comprovação das
horas dedicadas ao desenvolvimento da atividade.

REGULAMENTO DE MONITORIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Regulamento disciplina a estrutura e o funcionamento do Sistema de Monitoria, do curso de
Direito da FANAP, envolvendo alunos em tarefas de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com o seu
aproveitamento escolar e seu plano de estudos.
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Art. 2º As normas constantes deste Regulamento se fundamentam no art. 84 da Lei Federal nº 9.394, de
20/12/96.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 3º O Sistema de Monitoriado Curso de Direitoda FANAP, tem como finalidades:
I - proporcionar condições didático-pedagógicas aos discentes de educação superior da Faculdade de
Direito da FANAP, visando incentivá-los ao ensino e à pesquisa científica, por intermédio de atividades
teóricas e/ou práticas, exercidas junto às disciplinas do Curso Superior deGraduação em Direito, sob a
orientação do docente titular da respectiva disciplina.
II - preparar o futuro docente, mediante a capacitação em serviços, associando teorias e práticas.
III - desenvolver atitudes, habilidades e competências, referentes:
a) ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática;
b) à compreensão do papel social da instituição;
c) ao domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação
interdisciplinar;
d) ao domínio do conhecimento pedagógico;
e) ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática
pedagógica;
f) ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional;
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IV - apropriar-se de conhecimentos para o seu desenvolvimento profissional, envolvendo a dimensão
cultural, social, política e econômica da educação, bem como os conteúdos e metodologias das disciplinas
que são objeto de ensino.
V - participar da elaboração do Projeto Pedagógico de Curso – PPC da Faculdade, bem como,
operacionalizar, em sala de aula, sob a supervisão direta do docente titular da disciplina e nosdemais
ambientes pedagógicos, os elementos constantes do Plano de Ensino da disciplina que estámonitorando.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES

Art. 4º As vagas destinadas à admissão de monitores durante o ano letivo serão distribuídas entre as
disciplinas da matriz curricular do Curso Superior de Graduação em Direito, ematendimento às solicitações
dos docentes titulares, interessados.
Art. 5º Poderão candidatar-se ao exercício da função de monitor nas disciplinas do primeiro ao quarto
período, os acadêmicos que:
I – estão regularmente matriculados em qualquer série do Curso Superior de Graduação em Direito,
exceção feita aos alunos de primeiro período, face à vivência incompleta na disciplina, objetoda monitoria.
II- cursaram as disciplinas do período anterior ao período de inscrição, no Curso de Direito da FANAP;
III - cursaram e foram aprovados na disciplina de monitoria no Curso de Direito da FANAP, observado o
disposto no § 1º deste artigo;
IV – não estão na condição de retidos na série que estão cursando;
V – não estão cursando disciplinas em regime de dependência de qualquer série.
VI - não estão exercendo as funções de monitor em outra disciplina.
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§ 1º As disciplinas ministradas na última série do Curso Superior de Graduação em Direito, deverão ser
monitoradas pelos egressos do Curso de Direito da FANAP, em conformidade com o Serviço Voluntário de
Monitoria.
§ 2º Poderão candidatar-se, também, para monitores das disciplinas ministradas no último período, os
alunos matriculados neste período, que concluirão o Curso Superior de Graduação emDireito até o mês de
dezembro, excluindo-se aqueles que se submeterão ao exame de recuperação.
§ 3º O aluno deverá candidatar-se à monitoria de uma única disciplina, observado o disposto nos incisos de
I a VI deste artigo.
Art. 6º A inscrição para o Processo Seletivo de Monitoria deverá ser formalizada, mediante requerimento
encaminhado ao Coordenador do Curso, devendo o pedido ser instruído com oHistórico Escolar ou
documento equivalente do candidato, contendo as notas bimestrais e a médiaaritmética final na disciplina
de inscrição.
Art. 7º Os pedidos de inscrição nas disciplinas do interesse dos candidatos serão formalizados após o
início do ano letivo, conforme Calendário Acadêmico aprovado pela Diretoria Geral,observado o disposto
no parágrafo único do art. 14 deste Regulamento.
Art. 8º A seleção dos candidatos será feita em cada disciplina, mediante critérios de avaliação expressos
no Art. 9º, inclusive para os candidatos referidos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 5ºdeste Regulamento.
§ 1º A Comissão de Processo Seletivo de Monitoria será composta de três professores, designados pelo
Coordenador, cuja presidência deverá ser exercida pelo docente titular com maior tempode exercício
docente no Curso de Direito da FANAP.
§ 2º Compete à Comissão de Processo Seletivo de Monitoria coordenar e fiscalizar o processo de
inscrição, avaliação, classificação, publicação e manifestar-se conclusivamente sobre osrecursos
interpostos.
§3º A Comissão de Processo Seletivo de Monitoria poderá valer-se do auxílio de tantos professores ou
funcionários quantos forem necessários, para o cumprimento de suas atribuições, emespecial para a
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aplicação da prova específica, devendo apresentar à Direção, com antecedência, relação dos nomes e
tarefas que desempenharão.
Art. 9º No processo de seleção e avaliação dos candidatos serão considerados:
I - a média aritmética final alcançada na disciplina extraída do Histórico Escolar ou de documento
equivalente;
II - a nota na prova de conhecimentos específicos da disciplina pretendida, sem consulta, composta de no
mínimo de 2 (duas) questões discursivas e 10 (dez) testes de múltipla escolha, elaborada pelo do docente
titular da disciplina e avaliada numa escala de zero a dez. Na avaliaçãodas questões discursivas levar-se-á
em conta a argumentação e o domínio do vernáculo pelocandidato.
§ 1º A prova de conhecimentos específicos, versando sobre o conteúdo programático expresso no Plano
de Ensino da disciplina, será corrigida pelo docente da disciplina, no prazode 10 (dez) dias, contados a
partir de sua realização, que deverá encaminhar os resultados à Comissão do Processo Seletivo de
Monitoria, para classificação e publicação dos resultados.
§ 2º Não serão publicadas as notas dos candidatos excluídos do Processo Seletivo cabendo à Faculdade
disponibilizar, individualmente e em tempo oportuno, o acesso a tais notas.
§ 3º A data, o local e a duração da prova de conhecimentos específicos serão definidos pela Comissão do
Processo Seletivo de Monitoria e constarão do Edital.
Art. 10. Os candidatos serão classificados de conformidade com a ordem decrescente de pontos,
representados pela média aritmética extraída da soma da nota obtida na prova específicacom a média
obtida na disciplina, objeto da monitoria.
§ 1º Será excluído da classificação o candidato que apresentar média inferior a 07 (sete), quer na prova
específica ou na média final na disciplina extraída do Histórico Escolar ou de documento equivalente.
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§ 2º A lista de classificação final dos aprovados, elaborada pela Comissão do Processo Seletivo de
Monitoria, será encaminhada ao Diretor para homologação, ad referendum do docente titular da disciplina e
posterior publicação no mural principal e no site do Curso de Direito de Franca.
§ 3º As disciplinas de cada série, independentemente do número de turmas, terão apenas um único
monitor por período de funcionamento do Curso Superior de Graduação em Direito.
§ 4º Após a homologação do resultado, será expedido Certificado de Classificação, registrando-se o total
de pontos obtidos, mediante requerimento do interessado.
Art. 11. Em caso de empate na classificação, terá preferência para admissão, sucessivamente, o
candidato:
I – que exerceu a monitoria em outra disciplina, conforme o disposto do art. 28 deste Regulamento
II – com maior pontuação na prova de conhecimentos específicos da disciplina a ser monitorada;
III – com maior pontuação na média aritmética final alcançada na disciplina extraída do Histórico escolar ou
documento equivalente;
IV – com maior idade, computando-se os anos, meses e dias.
Art. 12. O candidato poderá interpor recurso com efeito suspensivo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados da data da publicação do indeferimento da inscrição publicado no muralprincipal e no site da
Faculdade Nossa Senhora Aparecida, com as devidas justificativas, devendo a Comissão de Processo
Seletivo de Monitoria analisá-lo e decidi-lo em igual prazo.
Art. 13. Do resultado da prova específica caberá recurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a
partir da respectiva publicação no site da FANAP.
§ 1º O recurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Processo Seletivo de Monitoria, deverá ser
protocolizado e conter a qualificação do candidato, o correspondente número de inscrição,a indicação da
parte impugnada e os fundamentos de sua pretensão.
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§ 2º Uma vez admitido, o recurso será submetido à Comissão de Processo Seletivo de Monitoria para
decisão, ouvido o docente titular da disciplina.
§ 3º Todas as fases ou etapas do Processo Seletivo de Monitoria serão realizadas a partir do início do ano
letivo, e deverão constar de Edital afixado nos quadros de aviso do Curso de Direito e no site da FANAP,
elaborado conjuntamente pela Coordenação do Curso, Coordenação Acadêmica e Direção Acadêmica.
Art. 15. Os candidatos selecionados e aproveitados serão admitidos mediante Portaria de Designação da
Coordenação do Curso de Direito da FANAP.
Art. 16. O monitor exercerá suas funções pelo período de um ano letivo a partir do início do ano letivo até
31 de dezembro, podendo sua designação ser renovada, mediante proposta do docente titular da disciplina
a ser monitorada, tendo como referencial o resultado da avaliação de seu desempenho.
§ 1º Os monitores serão designados mediante Portaria de Designação do Diretor, ad referendum do
docente titular da disciplina a ser monitorada.
§ 2º Compete ao Colegiado e à Coordenação do Curso supervisionar e coordenar as atividades de
monitoria, juntamente com o docente titular da disciplina.
Art. 17. Em caso de dispensa do Monitor, em função de seu desempenho insuficiente ou por motivo
disciplinar, será convocado o candidato classificado imediatamente abaixo do último convocado para a
monitoria da mesma matéria ou disciplina.
Parágrafo único. Caso não haja mais candidatos a serem convocados, abrir-se-á novo
Art. 18. É vedado aos monitores:
I - ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular da matéria ou disciplina
curricular, na ausência do professor responsável e no horário de suas aulasregulares;
II - ministrar cursos de qualquer natureza oferecidos pela instituição, sem a devida autorização do
Departamento de sua matéria ou disciplina, objeto da monitoria;
III - aplicar ou corrigir provas e trabalhos de verificação do rendimento escolar.
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Art. 19. O local e o horário para o monitor exercer suas funções, serão estabelecidos pelo docente titular
da disciplina.
Art. 20. A carga horária para o monitor será de no máximo, seis horas semanais, não conflitantes com o
horário das disciplinas cursadas pelo monitor no período de seu Curso Superior de Graduação em Direito,
distribuídas semanalmente, a critério de o docente titular da disciplina.
Parágrafo único. O controle de frequência das atividades da Monitoria ficará a cargo do docente titular da
disciplina, que a registrará em documento próprio, encaminhando-o ao Coordenador do Curso.
Art. 21. São atribuições do monitor:
I - cumprir as normas legais, regimentais e regulamentares que disciplinam a função de monitor, bem como
atender as determinações, direta ou indiretamente, emanadas do Coordenador do Núcleo de Atividades
Complementares e Extensionistas e do docente titular da disciplina.
II - manter clima de trabalho, respeito e cooperação solidária com a comunidade acadêmica, buscando, por
sua conduta e desempenho de suas funções, dignificar a vida acadêmica, promover a realização dos
objetivos comuns e respeitar o regime escolar e disciplinar da Faculdade.
III - estar presente nos locais e horários definidos pelo docente, durante as seis horas semanais não
conflitantes com seu horário das disciplinas cursadas regularmente;
IV - acompanhar e auxiliar o docente em atividades didático-pedagógicas relacionadas com a disciplina;
V - realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas;
VI - elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas e encaminhá-lo ao docente titular da
disciplina monitorada;
VII - registrar a sua presença em livro definido para tal finalidade junto ao Núcleo de Atividades
Complementares e Extensionistas.
Art. 22. É vedado ao aluno monitor:
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I - ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular da matéria ou disciplina
curricular, na ausência do professor responsável e no horário de suas aulas regulares;
II - ministrar cursos de qualquer natureza oferecidos pela instituição, sem a devida autorização do
Departamento de sua disciplina, objeto da monitoria;
III - aplicar ou corrigir provas e trabalhos de verificação do rendimento escolar.
CAPÍTULO V
DO REGIME DISCIPLINAR OS MONITORES
Art. 23. Pela inobservância dos deveres constantes deste Regulamento e das demais normas regimentais
e regulamentares emanadas da Faculdade, os monitores estarão sujeitos às seguintes sanções:
I - advertência, oral e em particular;
II - repreensão por escrito;
III - suspensão;
IV - dispensa.
§1º As penas de advertência e de repreensão por escrito, serão julgadas e aplicadas exclusivamente pelo
docente titular da disciplina, objeto da monitoria.
§2º As penas de suspensão por tempo determinado e dispensa, serão aplicadas pelo Chefe do
Departamento no qual a disciplina do monitor está inserida.
§3º Nos casos de pena de dispensa, a apuração da culpabilidade será procedida por uma comissão
composta por três professores, designados pelo Diretor, tendo o monitor direito deampla defesa.
§4º O parecer conclusivo emitido pela Comissão de Professores, no prazo máximo de quinze dias,
prorrogável por igual período, a critério da direção, será submetido à apreciação do Colegiado de Curso.
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§ 5º Havendo elementos probatórios suficientes para se concluir pela existência de falta ou de sua autoria
ou no caso do conhecimento pessoal e direto da falta pelas autoridades superioresao indiciado, poderá ser
dispensada a constituição da Comissão de Professores.
§ 6º A aplicação de penas disciplinares deverá atender à gravidade da infração, à vista dos seguintes
elementos:
I - primariedade do infrator;
II - dolo ou culpa;
III - valor moral, cultural ou material atingido;
IV - grau da autoridade ofendida.
Art. 24. Os recursos cabíveis e interpostos no prazo de cinco dias úteis após ciência da decisão serão
formulados por escrito ao Chefe do Departamento respectivo, quando se tratar desanções previstas nos
incisos I e II, do Art. 23 ou ao Coordenador do Curso se tratar de sanções previstas nos incisos III e IV, do
Art. 23 e deverão conter a exposição dos fatos e as razões que os justificam.
§1º Recebido o recurso, o órgão colegiado deverá decidir no prazo de cinco dias úteis, dando ciência da
decisão proferida ao recorrente.
§ 2º Caso o disciplina objeto do recurso for a ministrada por um dos conselheiros do Departamento ou do
Conselho Departamental, este ficará impedido de votar.
§3º Toda medida disciplinar aplicada ao Monitor deverá ser registrada em livro próprio, com a devida
assinatura da autoridade competente que aplicou a pena.
CAPÍTULO VI
DOS CERTIFICADOS DE MONITORIA
Art. 25. O docente titular da disciplina, objeto da monitoria, deverá encaminhar à Secretaria Acadêmica da
FANAP, até o dia 31 de dezembro do ano em curso, a relação nominal dos acadêmicos que cumpriram
todas as exigências no exercício das
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§1º Os Certificados de Monitoria deverão ser assinados pelo Chefe do Departamento correspondente, pelo
Coordenador do Núcleo de Atividades Complementares e Extensionistas e pelo docente titular da
disciplina.
§2º O exercício da monitoria é considerado título acadêmico para ingresso na Carreira do Magistério do
Curso de Direitoda FANAP.
§ 3º Em caso de dispensa do monitor, este somente receberá o Certificado de Monitor da disciplina, caso já
tenha exercido a monitoria durante três bimestres completos e cuja avaliação tenha sido satisfatória, a
critério do professor responsável pela disciplina.
§4º O monitor que for dispensado do quadro de monitores, qualquer que seja o período que exerceu a
monitoria, não terá direito ao Certificado de Monitor da disciplina.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. O exercício da monitoria não implica em vínculo empregatício de qualquer natureza para com o
Curso de Direitoda FANAP.
Art. 27. O monitor poderá ser reconduzido às mesmas funções que exercia no ano letivo anterior,
independentemente de novo processo seletivo, a critério exclusivo de o docente titular dadisciplina.
Art. 28. O monitor que pretender mudar de disciplina deverá submeter-se a novo Processo Seletivo e seu
título anterior de Monitor, comprovado mediante a apresentação do Certificado de Monitoria, deverá ser
levado em consideração para efeito de desempate na sua classificação, conforme o disposto no Art. 11
deste Regulamento.
Art. 29. Pelo exercício da função de Monitor, o acadêmico poderá receber além do certificado, ajuda
financeira, a critério exclusivo da Congregação, desde que haja previsão orçamentária e recursos
disponíveis.
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Art. 30. As disciplinas de cada série, independentemente do número de turmas, terão apenas um único
monitor por período de funcionamento do Curso Superior de Graduação em Direito, a fim de atender ao
disposto no caput do Art.20 deste Regulamento.
Art. 31. As atividades desenvolvidas pelos alunos poderão ser computadas para a carga horária das
atividades complementares, a critério do docente titular a que está subordinado o monitore em estrita
obediência às normas do Regulamento das Atividades Complementares do Curso de Direito da FANAP.
Art. 32. O exercício da monitoria é considerado título acadêmico para ingresso na Carreira do Magistério
do Curso de Direito da FANAP, recebendo o monitor no final das suas atividades, um Certificado de
Monitor da disciplina monitorada, cuja expedição obedecerá ao disposto no Art. 20 deste Regulamento.
Art. 33. Os casos que redundarem em dúvidas, por omissão, interpretação e aplicação deste
Regulamento, serão analisados e resolvidos pelo Conselho Departamental, à luz das normas emanadas
pela Faculdade FANAP e pela legislação aplicável.
Art. 34 O presente Regulamento só poderá ser modificado, por proposta da direção, das Coordenações e
do Conselho Superior.
Parágrafo único. As modificações que se introduzirem neste Regulamento, após aprovação pelo
Colegiado de Curso, entrarão em vigor, no período letivo seguinte ao de sua aprovação.
Art. 35. Incorporam-se a este Regulamento, no que couber, o disposto nas normas e disposições legais.
Art. 36. O presente Regulamento entrará em vigor, após aprovação pelo Colegiado e Conselho Superior
da FANAP, por ato oficial de sua presidência.
Aparecida de Goiânia, aos 08 dias do mês de junho de 2012.

Prof. Frederico Lucas
Diretor-Geral da FANAP
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9.8.2. PESQUISA

A FANAP desenvolve a pesquisa e a iniciação científica, com o fim de ampliar o acervo de
conhecimentos ministrados no curso de Direito e nos demais cursos. O estímulo às atividades de pesquisa
consiste, principalmente, em:
a)

Formar pessoal docente em curso de pós-graduação da Instituição e de outras IES nacionais,

ou estrangeiras;
b)

Conceder auxílio para projetos específicos;

c)

Realizar convênios com instituições vinculadas à pesquisa;

d)

Manter intercâmbio com instituições científicas, visando a alimentar contatos entre

pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns;
e)

Ampliar e manter atualizada sua biblioteca;

f)

Divulgar os resultados das pesquisas realizadas, em periódicos institucionais e em outros,

nacionais ou estrangeiros;
g)

Realizar simpósios destinados ao debate de temas científicos;

h)

Implantar núcleos temáticos de estudos.

Caberá ao Colegiado de Curso analisar e deliberar, inicialmente, sobre os projetos de pesquisa,
observadas as condições e exigências existentes sobre a matéria e o disposto no Regimento.
Dar-se-á prioridade à pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em dados da
realidade regional e nacional, sem detrimento da generalização dos fatos descobertos e de suas
interpretações.
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Os projetos de pesquisa serão coordenados pelo coordenador do curso, ou por coordenador
designado pelo Diretor- Geral, quando envolver atividades intercursos.
A fim de cumprir os objetivos da interdisciplinaridade, a Instituição criará núcleos temáticos. Os
núcleos temáticos visarão a:
a) Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica, por meio do aperfeiçoamento de
professores e pesquisadores;
b) Criar condições favoráveis ao trabalho científico;
c) Aprimorar a qualidade do ensino comelevação do perfil acadêmico e dos docentes;
d) Criar adequadas condições de trabalho a pesquisadores de diferentes áreas, que integrem os
núcleos temáticos;
e) Integrar espaço físico e recursos humanos, racionalizando o trabalho e a produção científica;
f) Prestar serviços à comunidade nas diferentes áreas do núcleo; e
g) Promover intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres e entidades
governamentais.
As linhas de pesquisa serão estabelecidas, observada a relação entre estas e o projeto
pedagógico institucional e do curso de Direito.
Atualmente, a linha de Pesquisa institucional é “ Sociedade e desenvolvimento Sustentável",c”m
duas linhas temáticas:
1-Desenvolvimento Regional e sustentabilidade
2-Socioambientalismo
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Os projetos serão analisados tendo presente o conteúdo e a relevância do tema e a adequação
entre os trabalhos a serem desenvolvidos e os recursos disponíveis. Terão prioridade os temas
relacionados com a realidade local e regional, com ênfase para a área de influência de Aparecida de
Goiânia.
9.8.2.1. REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

REGULAMENTO DO
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE DIREITO

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1°. O presente Regulamento tem como objetivo normatizar as atividades relacionadas ao Programa de
Iniciação Científica da FANAP (PIC-FANAP) em todos os cursos de graduação e pós-graduação ofertados
pela Instituição.
Parágrafo Único. Cada coordenação de curso específica regulamentará de forma complementar, e com a
anuência do Colegiado de Curso, o contexto de seu Programa de Iniciação Científica próprio de forma a
atender às especificidades daquele curso. Havendo, entretanto, a obrigatoriedade de que a citada
regulamentação complementar obedeça, integralmente, ao disposto no presente documento.
TÍTULO II – DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC
Art. 2°. A Iniciação Científica é uma atividade de investigação, realizada por acadêmicos de graduação ou
pós-graduação, no âmbito de projeto de pesquisa orientado por pesquisador qualificado (pertencente ao
quadro docente da FANAP), e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao
desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade no confronto direto com os problemas oriundos
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da pesquisa.
Art. 3º. O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FANAP (PIC-FANAP) consiste num instrumento de fomento
à realização de pesquisa, complementar a outras formas de auxílio e/ou apoio, tanto internas quanto
externas à Instituição.
Parágrafo Único. O fomento à pesquisa se efetivará por meio: (a) da concessão de bolsas de estudo,
parciais ou integrais, para os acadêmicos envolvidos no programa; (b) pela disponibilização de
infraestrutura para a realização da pesquisa (entendam-se: pesquisador orientador, laboratórios
específicos, literatura pertinente ao objeto da pesquisa ou quaisquer recursos solicitados e aprovados pela
Instituição).
Art. 4º. O PIC-FANAP tem como objetivos:
a) iniciar e apoiar acadêmico na prática da pesquisa científica;
b) desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos estudantes envolvidos no programa;
c) gerar multiplicadores de conhecimento entre os estudantes;
d) estimular o professor pesquisador a formar equipes de pesquisa; e
e) identificar e estimular alunos com vocação para a investigação científica.
TÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 5°. A administração, monitoramento e avaliação do PIC-FANAP fica a cargo da Diretoria Geral que,
nos termos do presente regulamento, publicará todos os atos necessários à sua execução.
Art. 6º. O PIC-FANAP contará com uma Comissão Diretora, nomeada pela DIRETORIA GERAL, que terá
como responsabilidades:
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a) fornecer as diretrizes acadêmicas do programa;
b) selecionar quais projetos de iniciação científica que serão apoiados pelo programa;
c) acompanhar e avaliar o desenvolvimento de cada pesquisa sendo realizada;
d) receber, analisar e emitir parecer a respeito dos pedidos de concessão de bolsa de estudos a
acadêmicos; e
e) autoavaliar o programa e seus objetivos.
Art. 7º. Cada projeto de pesquisa deverá ser apresentado em formulário próprio, onde constarão pelo
menos as seguintes informações:
a) identificação do projeto, seus objetivos gerais e específicos;
b) plano de trabalho detalhado para os bolsistas, contendo: a natureza do trabalho, a metodologia a ser
empregada, carga horária semanal de trabalho, cronograma previsto para a execução de cada etapa e/ou
fase do projeto;
c) plano de trabalho para o professor pesquisador contendo a carga horária semanal dedicada a reuniões
presenciais com os discentes; e
d) recursos físicos, tecnológicos e/ou materiais necessários para o projeto.
Parágrafo Único.
Ao formulário deverão, obrigatoriamente, estar anexados os seguintes documentos:
a) Currículo Lattes do professor pesquisador; e
b) Histórico Escolar completo dos discentes que estarão vinculados à pesquisa.
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Art. 8°. A Comissão Diretora poderá solicitar à Diretoria Geral, que decidirá sobre sua conveniência, a
colaboração de consultores ad hoc, tanto do corpo docente da Instituição quanto de outras instituições,
desde que necessária em razão do caráter especializado dos projetos de pesquisa em análise.
Art. 9º. O desenvolvimento do trabalho dos bolsistas será acompanhado, pelo professor pesquisador, por
meio de relatórios parciais (mensais) e final, elaborados pelos próprios bolsistas. Os relatórios devem
conter os seguintes as seguintes informações:
a) identificação (título, bolsista(s), professor pesquisador, curso);
b) descrição das etapas desenvolvidas pelos acadêmicos no período;
c) metodologia utilizada; (d) resultados previstos e os efetivamente alcançados;
d) conclusões; e
e) referências bibliográficas.

TÍTULO IV – DAS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Art. 10. A quota de bolsas de iniciação científica a serem concedidas em cada período letivo será fixada
pelo Diretor- Geral, por meio de portaria específica.
Parágrafo Único. Na portaria estarão definidos:
a) o número de bolsas a serem concedidas para curso de graduação e/ou pós-graduação;
b) os critérios a serem obedecidos para seleção de docentes pesquisadores aos respectivos projetos de
pesquisa;
c) formas de incentivo e/ou remuneração ser concedido pela Instituição aos docentes pesquisadores; e
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d) a carga horária semanal mínima a ser dedicada, pelo professor pesquisador, a cada projeto.
Art. 11. Somente poderão ser indicados para Bolsas de Iniciação Científica acadêmicos da FANAP,
regularmente matriculados no período letivo correspondente e que:
a) estejam sem nenhuma pendência de caráter acadêmico ou administrativo-financeiro com a Instituição;
b) não tenham sido reprovados, por aproveitamento acadêmico, em nenhuma das disciplinas cursadas na
FANAP ou na Instituição de origem, quando aluno transferido;
c) possuam médias finais de aproveitamento acadêmico iguais ou superiores a 7,0 (sete vírgula zero) nas
disciplinas afins ao projeto de pesquisa; e
d) estejam cursando do terceiro ao último período, no caso de curso de graduação.
Parágrafo Único. Cada acadêmico somente poderá participar de um único projeto de pesquisa em cada
período letivo.
Art. 12. São obrigações do bolsista:
a) cumprir o programa e a carga horária semanal estipulada pelo professor orientador;
b) apresentar relatórios, parciais e final, de suas atividades;
c) apresentar os resultados obtidos em eventos de natureza científica ou de divulgação, conforme
determinado pela Diretoria Geral;
d) comparecer às atividades propostas pela Diretoria Geral, no âmbito da formação geral para a pesquisa;
e
e) assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor orientador, desde que
relevantes para o trabalho desenvolvido ou a formação para a pesquisa.
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Art. 13. Um bolsista deverá ser excluído do projeto de pesquisa se:
a) cancelar ou trancar sua matrícula;
b) concluir o curso ao qual se vincula o projeto;
c) por solicitação do professor orientador, desde que justificativa por escrito;
d) se, durante o andamento do projeto de pesquisa, deixar de cumprir as exigências previstas no Artigo 11
deste regulamento; e
e) a pedido do acadêmico.
Art. 14. O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento pela Diretoria Geral e, neste caso,
o acadêmico bolsista deverá cessar imediatamente suas atividades de pesquisa.
Art. 15. Ao final do projeto de pesquisa, somente farão jus ao Certificado de Bolsista de Iniciação Científica
os acadêmicos que, além do total cumprimento de suas obrigações, tiverem seus relatórios aprovados pela
Comissão Diretora e pela Diretoria Geral.
TÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Diretora, com a
anuência da DIRETORIA GERAL.
Art. 17. Este regulamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
9.8.3. EXTENSÃO

A FANAP atuará na área da extensão, identificando as situações-problema na sua região de
abrangência com vistas à ampliação e otimização de sua atuação no ensino e pesquisa, contribuindo,
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desse modo, para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população como um todo e,
especificamente, da comunidade onde atua.
A Instituição se propõe a avigorar, em seus programas de extensão, propostas contemplem a
pluralidade de ideias e, dessa maneira, estabelecer novos horizontes para o desenvolvimento técnico e
científico e, consequentemente, melhorias em todos os níveis de ensino e pesquisa, bem como na própria
extensão.
Os programas de extensão deverão privilegiar as ações interdisciplinares, que reúnam áreas
diferentes em torno de objetivos comuns. A realização das atividades extensionistas (cursos e/ou serviços)
será concebida, aprovada e implantada pelo CONSELHO DE CURSO, conforme a regulamentação emanada
pelo CONSELHO SUPERIORda Instituição e no estrito cumprimento do Regimento Geral e demais normas
legais vigentes.
Os programas de extensão podem ser coordenados por:
a) coordenador(es) de curso(s); ou
b) professor(es) da Instituição.
Os coordenadores dos programas de extensão serão designados pelo Diretor Geral.
Existe a possibilidade de que sejam indicados, pelo CONSELHO DE CURSO, reconhecidos e notáveis
profissionais nas disciplinas e/ou áreas de conhecimento abrangidas pelos cursos de extensão para que
exerçam o papel de coordenador auxiliar.
O financiamento da extensão é realizado com a utilização de recursos próprios da instituição ou,
alternativamente, mediante alocação de recursos externos por meio de convênio (parcerias) com
organizações da comunidade (local, regional ou nacional), públicas ou privadas.
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Os núcleos temáticos atuarão, também, na extensão, oferecendo programas interdisciplinares e de
natureza cultural e científica.
Os serviços serão realizados, dentre inúmeras outras, sob a forma de:
a) atendimento à comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e particulares;
b) participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica, em parceria com instituições
públicas, privadas ou não-governamentais, entre outras;
c) estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional;
d) promoção de atividades artísticas e culturais envolvendo a comunidade acadêmica e a
sociedade;
e) publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico;
f) divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; e
g) estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação filosófica.
A FANAP, no contexto de sua política de extensão, assume um compromisso com a região em que
está inserida: a missão de “liderar o processo de desenvolvimento cultural da comunidade regional”. Para
atuar sobre bases sólidas, delinearam-se já, a partir de amplos debates realizados em nível regional,
alguns programas que, voltados ao atendimento deste compromisso, atendem também aos princípios
básicos do perfil da Instituição e à necessidade de proporcionar-lhe consistência como Faculdade
Regional.
Os programas caracterizados como de extensão não serão restritos aos limites da instituição, mas
serão também estendidos “fora da sede”, em locais onde as necessidades se apresentem. Nesse aspecto,
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os laboratórios e demais serviços serão colocados à disposição de programas de maior alcance,
oferecendo orientações básicas à população.
A integração Faculdade-Comunidade terá sequência natural, tomando maior consistência e
intensificando-se ainda mais à medida em que os programas forem implementados.
O estreitamento da relação Faculdade-Comunidade será concretizado mediante programas onde a
cultura seja difundida, havendo entrelaçamento da cultura popular e acadêmica. Eventos como exposições,
feiras, competições esportivas e outras formas de integração, farão o chamamento da população para uma
participação mais efetiva na vida acadêmica.
Ao mesmo tempo, a Faculdade, com seus estudantes, se deslocarão fora da sede para levar-lhes
cultura, no sentido de promover o conhecimento e, em consequência, contribuir para que o homem
desempenhe papel consciente na sociedade.
O regulamento das atividades de extensão da FANAP será aprovado pelo CONSELHO SUPERIOR da
Instituição, após autorização para funcionamento do curso ora pleiteado.
A extensão tem por objetivo geral tornar acessível, à sociedade, o conhecimento de domínio da
FANAP, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo estudo do conhecimento universal
disponível.
São objetivos específicos da extensão:
a) otimizar as relações de intercâmbio entre a Faculdade e a sociedade, quanto aos objetivos
institucionais;
b) aumentar a probabilidade de que as pessoas e as instituições utilizem, da melhor maneira
possível, o conhecimento existente na realização de suas atividades;
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c) produzir conhecimento sobre os processos de apropriação e utilização do conhecimento
existente por parte das pessoas e das instituições;
d) avaliar as contribuições da Faculdade para o desenvolvimento da sociedade;
e) facilitar e melhorar a articulação do ensino e da pesquisa com as necessidades da comunidade
social;
f) identificar a capacidade extensionista das Coordenações de Curso por meio da produção e dos
resultados das ações junto à sociedade;
g) incentivar o corpo docente e discente a promover a extensão em projetos que atendam às
necessidades prioritárias da sociedade; e
h) agregar a extensão aos campos desenvolvidos nos estágios e pesquisas por meio da permuta
de conhecimentos e vivências dos indivíduos, visando à transformação do sujeito e da sociedade.
As atividades de extensão devem ser realizadas com o envolvimento de alunos regulares dos
cursos de graduação e de pós-graduação, sob a supervisãodeprofessor, como executores e/ou
colaboradores nessas atividades.
A extensão pode ser desenvolvida por intermédio das seguintes atividades principais:
a) publicações que visem a tornar o conhecimento acessível a estudantes, população, a cientistas,
a profissionais, etc.;
b) eventos  culturais, científicos ou de outros tipos  que tenham como finalidade a criação de
condições para que a sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens científicos, técnicos ou
culturais disponíveis ou de usufruir deles;

234

c) serviços, desenvolvidos por atendimentos diretos à população, ou, indiretamente, por agências
que fazem esse atendimento, desde que sejam realizados de forma consistente com os objetivos
da instituição;
d) assessorias e consultorias com vista a auxiliar pessoas ou instituições a utilizarem mais ou
melhor o conhecimento existente, nas situações com que se defrontam;
e) cursos de atualização científica ou da formação superior, de aperfeiçoamento profissional, de
ampliação cultural, de especialização técnica e outros que possam constituir instrumentos para
maior acesso ao conhecimento existente;
f) intercâmbios de docentes ou técnicos da Faculdade para auxiliar no desenvolvimento de áreas
carentes em outras instituições; e
g) estudos ou pesquisas para aumentar o conhecimento sobre os processos de utilização do
conhecimento, ou de acesso a ele, por parte da população em geral.
Os diversos tipos de atividades de extensão têm as seguintes características e objetivos:
a) cursos de ampliação cultural: aumentar o conhecimento geral das pessoas (sobre um assunto
determinado), independentemente de sua formação específica, seja profissional ou não. São
cursos voltados para o objetivo de capacitar melhor a população, em geral, para desfrutar do
conhecimento já disponível (entender, acompanhar, utilizar, procurar, etc.);
b) cursos de ampliação universitária: ampliar (complementar, suplementar, etc.) a formação obtida
em qualquer curso superior de graduação ou de pós-graduação), em relação a aspectos que,
usualmente, não fazem parte do currículo desses cursos. Geralmente tem como perspectiva a
ampliação da formação para aspectos de interesse ou opção pessoal, mas não necessariamente
fundamentais para a formação básica no campo de atuação profissional do interessado;
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c) cursos de aperfeiçoamento profissional: desenvolver uma reformulação (geralmente parcial),
aprofundamento ou complementação de habilidades e conhecimentos que compõem o perfil (e a
formação) profissional em uma determinada parte do conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes que compõem um campo de atuação profissional. Em geral, são voltados para o restrito
atendimento de uma necessidade, na realização de um trabalho, tal como ela se apresenta em um
dado momento;
d) cursos de atualização científica: atualizar o participante com a evolução do conhecimento (ou da
produção científica e tecnológica) em uma área do conhecimento ou sobre um objeto de estudo
específico. Não pretendem especializar nem ampliar conhecimento ou experiência e sim atualizar,
em relação ao que está acontecendo, com o conhecimento sobre um assunto, em um período de
tempo recente (por exemplo, nos últimos dez, cinco ou dois anos, conforme o ritmo de produção na
área);
e) cursos de especialização (sem exigência de graduação): aprofundar o conhecimento e a
capacidade de trabalho em um assunto, tema ou campo de atuação particular. Enfatizam o
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades especializados e profundos, mas restritos a um
objeto de trabalho ou de estudo específico, e para capacitar agentes a lidaremmelhor com esse
objeto;
f) publicações (livros, revistas, artigos, anais, resenhas, comunicações em congressos, etc.):
divulgar a produção de conhecimento da Faculdade e da humanidade em geral, em veículos que
tornem essa produção disponível e maximize sua acessibilidade a toda a sociedade;
g) eventos científicos e técnicos (congressos, mesas-redondas, simpósios, encontros, seminários,
palestras, conferências ou teleconferências): promover atividades organizadas para que a
sociedade tome conhecimento da produção intelectual nas diversas áreas do conhecimento, a
partir de contato direto com os indivíduos que produzem, sistematizam ou criticam esses
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conhecimentos, acompanhando o próprio processo de produção desse conhecimento ou
conhecendo os resultados do mesmo;
h) eventos esportivos, artísticos, culturais ou sociais: promoveratividades que coloquem a
sociedade em contato com o patrimônio cultural da humanidade (por exemplo: peças de teatro,
apresentações de corais, shows musicais, sessões de cinema ou vídeo, jogos ou promoções
desportivas, de lazer, etc.) de modo que as pessoas possam ter acesso a esse patrimônio;
i) sistemas de informação: oferecer, de forma sistemática, informações úteis para a sociedade.
Exemplos dessa modalidade de atividade de extensão cadastramento da produção intelectual da
faculdade, bancos de dados sobre diferentes assuntos, bibliotecas, discotecas, videotecas,
arquivos, museus, etc.;
j) assessorias: oferecer subsídios para processos de acompanhamento de decisões na realização
de trabalhos, intervenções profissionais, etc. Na assessoria há um envolvimento com todas as
etapas do trabalho a que ela se refere, incluindo avaliação de resultados do trabalho de interesse;
k) consultorias: opinar ou emitir parecer sobre assunto, problema, projeto, tema, atividade, etc.,
sem envolvimento com a execução ou com o acompanhamento do trabalho relacionado ao parecer
ou da própria utilização do parecer;
l) prestação de serviços: promover serviços profissionais e assistenciais (por exemplo: assistência
e orientação jurídicas por intermédio dos núcleos de prática jurídica) em campos de atuação para
os quais a faculdade desenvolve conhecimento ou qualifica alunos. A prestação desses serviços,
pela Faculdade, só se justifica quando atender, pelo menos, a uma das seguintes condições:
 Treinamento de alunos na realização de tarefas profissionais;
 Meio para testar técnicas, procedimentos e equipamentos resultantes da produção
de conhecimento da faculdade;
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 Coleta de dados e informações sobre assuntos relacionados ao serviço;
 Um determinado tipo de serviço não existir na comunidade ou, existindo, não for
acessível; neste caso, deverá ser de duração temporária, até o serviço;
 Estar disponível e acessível; e
 A prestação de serviço for uma condição ou um procedimento para desenvolver
uma agência da comunidade para que ela passe a realizar tal prestação de serviços.
m) supervisões: oferecer atividades de acompanhamento e orientação por docentes em relação a
trabalhos profissionais, durante um período definido. No caso de supervisão de estágios
curriculares, estes devem ser considerados apenas como atividades de ensino de graduação; e
n) cooperações interinstitucionais tecnológicas, educacionais ou científicas: promover ações que
visem a auxiliar outra instituição a realizar atividades tais como: disciplinas de cursos de graduação
ou de pós-graduação, participação em projetos de pesquisa, realização de atividades em conjunto
para viabilizar projetos de ambas as instituições.
Oficinas e treinamentos serão considerados como equivalentes a cursos de caráter prático,
simples e de curta duração, podendo ser de atualização científica, de aperfeiçoamento profissional, de
ampliação universitária ou de ampliação cultural.
As assessorias e consultorias são diferenciadas da prestação de serviços, por ser, esta última,
uma execução direta de um trabalho técnico pelo profissional da Faculdade, enquanto a assessoria e a
consultoria constituem modalidades de atuação profissional indireta - o trabalho final será realizado por
outro(s) profissional(ais) com o auxílio de assessoria ou de consultoria.
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Todo e qualquer tipo de atividade de extensão deve ser feita com o cuidado de não anular ou
substituir outras instituições sociais que, por definição, sejam responsáveis, na sociedade, pela realização
de atividades similares às propostas pela Faculdade.
O planejamento e a organização das atividades de extensão estarão afetos ao CONSELHO
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CURSO, a aprovação do planejamento cabe, por sua vez, ao CONSELHO SUPERIOR.
À unidade acadêmica básica responsável pelas atividades extensionistas compete:
a) apreciar as propostas de atividades apresentadas;
b) acompanhar e avaliar a execução das atividades;
c) apreciar toda e qualquer alteração proposta para a atividade, nos casos em que esta já tiver sido
aprovada pelas instâncias competentes;
d) promover a divulgação dos eventos, utilizando os órgãos competentes;
e) avaliar relatórios das atividades de extensão de docentes do setor, quanto ao cumprimento dos
objetivos propostos, resultados obtidos, contribuição da atividade ao ensino, à pesquisa e ao
acesso ao conhecimento;
f) elaborar plano anual de atividade de extensão;
g) encaminhar propostas de atividades de extensão, de acordo com as normas da instituição, para
o órgão superior competente; e
h) encaminhar os relatórios das atividades de extensão, devidamente avaliados, à autoridade
superior, de acordo com as normas da instituição.
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CORPO DOCENTE
10 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO
Possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia de Passos (1988), graduação
em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos (1993), mestrado em Sociologia pela Universidade
Estadual de Campinas (1997), doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (2001) e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2014).
Atualmente é coordenador do curso de direito da Faculdade Nossa Senhora Aparecida, professor
pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor doutor da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, professor associado da Universidade Federal de Goiás e consultor da Faculdade
Atenas. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando principalmente
nos seguintes temas: socioambientalismo, direito constitucional, direitos coletivos, avaliação e poder.
10.1.COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
O Núcleo Docente Estruturante do CURSO DE DIREITO (NDE-DIREITO) é composto por professores
responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, implementação e desenvolvimento do curso na
FANAP.
Foi o NDE-DIREITO responsável pela formulação da atual proposta pedagógica do CURSO

DE

DIREITO, bem como, será o responsável pela implementação e desenvolvimento do curso. Seus
professores estão vinculados às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de estágio
e monografia; acompanhamento de atividades complementares; orientação de pesquisa e desenvolvimento
de atividades de extensão, atualização do próprio Projeto Pedagógico, etc.
Integrado pelo Coordenador de Curso e por mais 04 (quatro) professores, seus componentes se
caracterizam por:
a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso;
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b) porte de título de pós-graduação stricto sensu;
c) contratação em regime de trabalho integral ou parcial; e
d) estabilidade ou perenidade, que lhes permitirá construir uma história institucional.
10.2 TITULAÇÃO DO NDE
Na tabela a seguir, é apresentada a relação nominal dos professores componentes do NDE,
seguida da titulação e do regime de trabalho.
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE DIREITO
REGIME DE
PROFESSOR
TITULAÇÃO
TRABALHO
(*)José Querino
Tavares Neto

Doutor

Parcial

Maria Disselma
Torres de Arruda

Mestre

Integral

Larissa de Oliveira
Costa Borges

Mestre

Parcial

Mardônio Pereira da
Silva

Mestre

Parcial

Antônio José
Resende

Mestre

Integral

Aurelia SilvaBorsato

Mestre

Integral

(*) Coordenador do CURSO DE DIREITO.
No que se refere à titulação, 100% dos componentes do NDE possui titulação acadêmica obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu. Além disso, 100% possui formação acadêmica na área DE
DIREITO.
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Os membros do núcleo docente estruturante do CURSO DE DIREITO da FANAP são contratados no
regime de tempo integral (40 horas) e no regime de tempo parcial, sendo 50% no regime de tempo integral,
e 50% parcial. Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante têm estabilidade que lhes
permitirá acompanhar a implementação do projeto pedagógico, respeitando o ciclo de reconhecimento do
CURSO DE DIREITO.
A FANAP pretende investir na composição de um corpo docente que possua uma dedicação
preferencial, cujo resultado seja a construção de uma carreira assentada em valores acadêmicos, ou seja,
titulação e produção científica. Isto, com certeza, contribuirá para a estabilidade docente e o estímulo à
permanência dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante até o reconhecimento do curso. Neste
sentido, a FANAP compromete-se a estabelecer uma relação duradoura e perene entre si e o corpo
docente, sem as altas taxas de rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação docente,
de uma identidade institucional.
10.3Experiência Profissional do NDE
Os docentes que compõem o NDE têm experiência profissional fora do magistério superior,
em média de treze anos e experiência profissional no magistério superior, em média de quinze anos.
Assim, são docentes com vasta trajetória profissional, o que lhes confere segurança na condução do curso.
REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE
NOSSA SENHORA APARECIDA – FANAP
Em atendimento à Portaria n. 147/2007 do Ministério da Educação –
MEC, c/c com a Resolução n. 01/2010 da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior – CONAES, a Coordenação do
Curso de Direito da FANAP no uso de suas atribuições regimentais,
institui o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante do Curso.
CAPÍTULO I - DA NATUREZA
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Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
do Curso de Direito da FANAP - Faculdade Nossa Senhora Aparecida.
Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo e deliberativo, responsável pela concepção,
consolidação, revisão, acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico de cada Curso.
CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito:
a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
b) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da
graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de
conhecimento do curso;
d) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.
CAPÍTULO III - DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído:
a) pelo o Coordenador do Curso;
b) por 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso
Art. 5º. Pelo menos 60% dos docentes pertencentes ao NDE devem possuir titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu.
Art.6º. A indicação e as alterações dos representantes docentes serão realizadas pelo do Conselho Superior –
CoSup da FANAP, para mandato por tempo indeterminado.
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Parágrafo único: O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança
acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do
ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o
desenvolvimento do curso.

CAPÍTULO IV – DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES INTEGRANTES DO NDE
Art.7º. Os docentes que são designados para o NDE deverão ser contratados em regime de trabalho parcial ou
integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;
CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE
Art. 8.º A Presidência do NDE será exercida pela Coordenação do Curso.
Art. 9º. Compete ao Presidente do Núcleo:
a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
b) Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
c) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um representante do corpo
docente para secretariar e lavrar as atas;
d) Promover a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.
CAPÍTULO VI - DAS REUNIÕES
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Art.10. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, 2 (duas) vezes por
semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros
titulares.
Art. 11. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes.
CAPÍTULO VII–DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Os casos omissos serão deliberados pela Direção Geral, ad referendum do Conselho Superior – CoSup.
Art. 13. Este Regulamento entra em vigor na presente data.
Aparecida de Goiânia, 24 de agosto de 2011.

10.4 COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO
De acordo com o Artigo 18 do REGIMENTO GERAL da FANAP, o COLEGIADO DE CURSO é
integrado por todos os docentes que ministram os componentes curriculares do curso, pelo Coordenador
do Curso e por um representante do corpo discente.
Parágrafo Único. O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus
pares para mandato de2(dois) anos, com direito à recondução, findando caso o discente integralize a
matriz curricular.
O artigo 19 do REGIMENTO GERAL da FANAP estabelece o que compete ao COLEGIADO DE CURSO:
I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;
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II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas
e a respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas
do poder Público ;
III – promover a avaliação do curso, em cooperação com a Comissão Própria de
Avaliação -CPA
IV decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;
VI – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas
pelos demais órgãos colegiados ;
VII – apresentar, mensalmente,por escrito, à Diretoria Geral o relatório das
atividades e
VIII – estimular, divulgar e fomentar e participar das ações pertinentes ao ENADE,
Avaliação Institucional e IGC.
ART. 20 O Colegiado de Curso é presidido por um Coordenador de Curso,
designado pelo Diretor Geral, dentre os professores do curso, para mandato de
2(dois) anos ,permitida a recondução.
Parágrafo Único .Em suas faltas ou impedimentos ,o Coordenador de Curso será
substituído por professor de disciplinas profissionalizantes do curso ,designado
pelo Diretor Geral.
ART.21. O Colegiado de Curso reúne-se ,no mínimo,2 (duas )vezes por
semestre,e,extraordinariamente,por convocação do Coordenador do curso, ou por
convocação de 2/3 (dois terços ) de seus membros ,devendo constar da
convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO DA FANAP

Dispõe sobre a natureza, finalidades, modo de
constituição, fixa as atribuições e determina outras
providências referentes ao Colegiado do CURSO DE
DIREITO da FANAP.
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CAPÍTULO I - DA NATUREZA

Art.1º– O Colegiado do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Nossa Senhora AparecidaFANAP, é um órgão normativo, consultivo e de assessoramento, responsável pela coordenação didática do
curso.

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES

Art.2º– O Colegiado do Curso de Graduação em Direito tem por finalidade, promover a coordenação
didático-pedagógica e a integração do curso na Instituição.

CAPÍTULO III - DA CONSTITUIÇÃO

Art.3º– O Colegiado do Curso será constituído pelos seguintes componentes:
I – Coordenador do curso, que o preside.
II – Todos os docentes que ministram os componentes curriculares do curso.
III – Um Representante do Corpo Discente , aluno do curso, indicado pelos seus pares, para mandato de
2(dois ) anos e 1 (um) semestre, com direito à recondução por igual período, ou até a integralização da
matriz curricular.
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Art. 4ºCaberá à ao Diretor-Geral da Faculdade Nossa Senhora Aparecida - FANAP a expedição do ato que
determina a composição nominal do Colegiado de Curso.

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO

Art.6º– São atribuições do Colegiado do Curso de Graduação em Direito:
I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e respectivos programas;
II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e a respectiva carga
horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do poder Público;
III – auxiliar na avaliação do curso, em cooperação com a Comissão Própria de Avaliação – CPA;
IV–decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos interessados;
V – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;
VI – estimular, divulgar e fomentar e participar das ações pertinentes ao ENADE, Avaliação Institucional e
IGC;
VII - definir a política para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito do curso de
Direito;
VIII - avaliar e aprovar as proposições de atualização do Projeto Pedagógico de Curso - PPC,
encaminhadas pelo NDE;
IX - Apresentar e analisar proposta para aquisição de material bibliográfico e de apoio didático pedagógico;
X – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais órgãos
colegiados;
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CAPÍTULO V - DAS REUNIÕES DO COLEGIADO

Art.7º– O Colegiado do Curso se reunirá, em sessão plena, independente de convocação, duas vez por
semestre, em horário a ser definido pelos membros;
Art8º– As reuniões extraordinárias do Colegiado serão convocadas por escrito pelo Coordenador do Curso,
por iniciativa própria ou atendendo ao pedido de um dos membros, com antecedência mínima de sete dias,
mencionando-se o assunto que deverá ser tratado;
Parágrafo Único – Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação previsto no Artigo
oitavo poderá ser reduzido e omitida a indicação de pauta, devendo este procedimento ser justificado no
início da reunião.
Art.9º– A pauta da reunião será organizada pelo Coordenador do curso.
Art. 10 – Os Membros do Colegiado poderão sugerir a inclusão, a alteração ou a retirada de assunto de
pauta que, se aprovado pelo Colegiado, constituirão a ordem do dia desta reunião, ou de reuniões
seguintes.
Art. 11 – Em cada reunião haverá:
I – Leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Leitura da pauta;
III – Leitura e apreciação da inclusão de novo assunto;
IV – Explicações Pessoais;
V – Encerramento.
Parágrafo Único – Não havendo manifestações em contrário, a ata será aprovada e subscrita pelos
membros presentes.
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Art. 12 – Durante a reunião, os Membros do Colegiado poderão usar da palavra, por até cinco minutos,
versando sobre assuntos tratados na reunião ou tema de livre escolha.
§ 1º – O tempo de duração da reunião não excederá a 2 (duas) horas, salvo em casos polêmicos em que
não houver consenso em relação ao assunto discutido. Nesse caso, será marcada uma nova reunião, em
caráter extraordinário, mantendo a pauta anterior.
Art. 14 – A pauta extraordinária será organizada pelo Coordenador do curso, não podendo as matérias
serem discutidas e votadas sem as respectivas inscrições.
Art. 15 – O Colegiado do Curso funcionará em hora, data e local preestabelecidos,com a presença da
maioria simples dos Membros, ou após decorridos 15 (quinze) minutos do horário predefinido, com a
presença de pelo menos três docentes membros.
Art. 16 – O comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em relação a qualquer
outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão da FANAP.
Art. 17 – A reunião do Colegiado será presidida pelo Coordenador do Curso de Direito, na sua falta,pelo
Coordenador Adjunto e, na falta de ambos, por um membro docente do Colegiado indicado pelo DiretorGeral. As votações serão simbólicas.
Parágrafo Único – Havendo voto vencido, far-se-á menção sobre estena ata.
Art. 18 – Encerradas as discussões, nenhum Membro do colegiado poderá fazer uso da palavra para se
manifestar sobre o assunto, salvo para encaminhamento de votação.
Art. 19 – Em Explicações Pessoais, a palavra será dada aos Membros do Colegiado que a solicitarem,
para versar sobre assunto de livre escolha, cabendo a cada solicitante três minutos, no máximo.
Art. 20 – A reunião do Colegiado poderá ser suspensa ou encerrada por:
I – Conveniência da ordem;
II – Falta de “quórum “ para deliberações;
III – Falta de matéria a ser discutida.
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Parágrafo Único – A ata será lavrada, mesmo que não haja reunião por falta de número mínimo de
Membros do Colegiado, sendo mencionados os nomes dos Membros presentes.
Art. 21 – Nenhum Membro do Colegiado poderá manifestar-se sem que lhe tenha sido concedida a palavra
pelo Coordenador do Curso.
§ 1º – Ao manifestar-se, o Membro do Colegiado deverá ater-se à matéria da discussão.
Art. 23 – “Aparte” é a interrupção do orador, para indagação ou esclarecimento, relativo à matéria em
debate.
Art. 24 – A palavra será dada ao Membro do Colegiado que primeiro a tiver solicitado, cabendo ao
Coordenador do Curso regular a precedência, quando mais de um a tiver solicitado ao mesmo tempo.
Art. 25 – Nenhum Membro do Colegiado poderá abster-se de votar, salvo em matérias previstas em Lei,
como nos casos de ligação parental ou interesse próprio, sendo que, nestes casos, considerar-se-á
impedido de votar.
Art. 26 – Para assegurar a manutenção da ordem:
I – O Membro do Colegiado que usar a palavra, sem que lhe tenha sido concedida, será convidado pelo
Coordenador do Curso a aguardar a permissão;
II – Nenhum Membro do Colegiado poderá referir-se ao Colegiado ou aos seus Membros de forma
descortês ou injuriosa.
Art. 27 – Caberá ao Coordenador do Curso solucionar as questões de ordem2.

Questão de ordem, então, vem a ser a solicitação de esclarecimento a respeito da forma de condução dos
trabalho sem caso de dúvida na interpretação do Regimento Interno.
2
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Art. 28 – As questões de ordem poderão ser levantadas em qualquer fase dos trabalhos da reunião, desde
que apresente um fato inovador e relevante para arguição da inobservância de preceito regimental.
Podendo ser aceito ou negado o requerimento pelo Coordenador do curso.
Art. 29 – Suscitada a questão de ordem, sobre ela só poderá falar um Membro do Colegiado, que contra
argumente as razões apresentadas pelo autor.
Art. 30 – O tempo para levantar uma questão de ordem ou contraditá-la, não poderá exceder a dois
minutos.
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Curso.
Art. 32. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso.
Aparecida de Goiânia, 11 de novembro de 2011.
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11 PERFIL DOS DOCENTES
PERFIL DO CORPO DOCENTE

TITULAÇÃO

Nº DE
% DE
DOCENTES DOCENTES

Doutor
Mestre
Especialista
TOTAL

11
15
3
29

38
52
10,
100

% DE
MESTRES
E
DOUTORES
90

CORPO DOCENTE
QUADRO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE
NOME DO PROFESSOR
ANA PAULA CHAVES AMADOR
ANTÔNIO JOSÉ RESENDE
AURÉLIA SILVA BORSATO
CLÁUDIA LUIZ LOURENÇO
FERNANDO ALVES BARBOSA
FLAVIA VALERIA CASSIMIRO BRAGA
GIL CESAR COSTA DE PAULA
GUILHERME MARTINS TEIXEIRA BORGES
IZA MARIA FINOTTI
JOSÉ ANTONIO TIETZMANN E SILVA
JOSÉ IZECIAS DE OLIVEIRA
JOSÉ QUERINO TAVARES NETO
JULIANO SANTANA SILVA
JULIO ANDERSON ALVES BUENO
LARISSA DE OLIVEIRA COSTA

TEMPO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL FORA DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR
(em anos)
20
11
3
19
15
16
26
07
02
08
19
10
15
12
18

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA DE
MAGISTÉRIO
SUPERIOR
(em anos)
05
20
14
02
11
13
18
03
13
17
17
19
03
10
08
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LUCIMAR LUISA FERREIRA
MARCIA PIMENTA DE PAIVA
MARDÔNIO PEREIRA DA SILVA
MARCOS BITTAR HADDAD
MARIA DISSELMA TÔRRES DE ARRRUDA
MELISSA PEREIRA DAVID SOUSA
MIGUEL TIAGO DA SILVA
NÍURA SILA BETTIM
RAFAELNEVES FLÔRES BELMONT
RUBEM JOSÉ BOFF
SANDRA MONICA DE JESUS
SOFIA ALVES VALLE
SAMUEL BALDUINO PIRES DA SILVA
VALDIVINA ALVES FERREIRA

27
34
14
10
23
12
20
04
06
25
25
09
10
25

18
14
19
03
08
03
17
24
08
26
03
11
10
15

11.1 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
O corpo docente do CURSO DE DIREITO está integrado por 29 professores, sendo 11(onze) doutores
e15(quinze) mestres e 03(três) especialistas.
Conforme se observa 89,65% dos docentes do CURSO

DE

DIREITO têm titulação obtida em

programas de pós-graduação stricto sensu.
Dos professores do CURSO

DE

DIREITO da FANAP há 18 docentes com titulação obtida em

programas de pós-graduação stricto sensu da área do Direito, o que representa 62,06% do corpo docente,
conforme pode ser verificado na tabela a seguir.
PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO DE DIREITO
NA ÁREA DO
EM OUTRAS
Nº DE
DIREITO
ÁREAS
TITULAÇÃO
DOCENTES
Nº
%
Nº
%
Doutor
11
7
64
4
36
Mestre
15
11
73
4
27
Especialista
03
3
100
TOTAL
29
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Nos quadros a seguir, apresenta-se a nominata do corpo docente do Curso de Direito da
FANAP, por disciplina.
MATUTINO
ME DA DISCIPLINA
Antropologia Aplicada ao Direito
Ciência Política e Teoria do Estado
Fundamentos de Economia
Introdução ao Estudo do Direito
Métodos e Técnicas de Pesquisa
em Direito
Direito Civil: Parte Geral
Direito Constitucional I
Direito Penal I
História do Direito
Sociologia Aplicada ao Direito
Direito Constitucional II
Direito das Obrigações
Direito Penal II
Filosofia Aplicada ao Direito
Teoria Geral do Processo
Direito dos Contratos
Direito Empresarial I
Direito Penal III
Direito Processual Civil I
Psicologia Jurídica
Direito das Coisas
Direito Empresarial II
Direito Penal IV
Direito Processual Civil II
Direito Processual Penal I
Direito Administrativo I
Direito Empresarial III
Direito Processual Civil III
Direito Processual Penal II
Estágio Supervisionado I Visitas Orientadas

SEMESTRE
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre

NOME DO PROFESSOR
Flávia Valéria Casimiro Braga Melo
Niúra Silva Bettim
Marcos Bittar Hadadd
Larissa de Oliveira Costa Borges

1º Semestre

Sandra Mônica de Jesus

2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
6º Semestre
6º Semestre
6º Semestre
6º Semestre

Murilo Miranda
Niúra Silva Bettim
Aurélia Silva Borsato
Sandra Mônica de Jesus
Flávia Valéria Casimiro Braga Melo

6º Semestre
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Ética Profissional
Responsabilidade Civil
Direito Administrativo II
Direito de Família
Direito do Consumidor
Direito Empresarial IV
Direito Processual Civil IV
Estágio Supervisionado II Atividades Reais I
Estágio Supervisionado II Atividades Simuladas I
Direito Agrário
Direito das Sucessões
Direito do Trabalho I
Direito Tributário I
Estágio Supervisionado III Atividades Reais II
Estágio Supervisionado III Atividades Simuladas II
Negociação, Mediação e
Arbitragem
Direito Ambiental
Direito do Trabalho II
Direito Internacional Público
Direito Tributário II
Estágio Supervisionado IV Atividades Reais III
Estágio Supervisionado IV Atividades Simuladas III
Optativa I
Trabalho de Conclusão de Curso
I
Atividades Complementares
Biodireito e Bioética
Direito Internacional Privado
Direito Previdenciário
Estágio Supervisionado V Atividades Reais IV
Estágio Supervisionado V -

6º Semestre
6º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
10º Semestre
10º Semestre
10º Semestre
10º Semestre
10º Semestre
10º Semestre
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Atividades Simuladas IV
Optativa II
Optativa III
Trabalho de Conclusão de Curso
II

10º Semestre
10º Semestre
10º Semestre
NOTURNO

NOME DA DISCIPLINA
Antropologia Aplicada ao Direito
Ciência Política e Teoria do Estado
Fundamentos de Economia
Introdução ao Estudo do Direito
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Direito
Direito Civil: Parte Geral
Direito Constitucional I
Direito Penal I

SEMESTRE
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre

História do Direito

2º Semestre

Sociologia Aplicada ao Direito

2º Semestre

Direito Constitucional II
Direito das Obrigações
Direito Penal II
Filosofia Aplicada ao Direito
Teoria Geral do Processo
Direito dos Contratos
Direito Empresarial I
Direito Penal III
Direito Processual Civil I
Psicologia Jurídica
Direito das Coisas
Direito Empresarial II
Direito Penal IV
Direito Processual Civil II
Direito Processual Penal I
Direito Administrativo I
Direito Empresarial III
Direito Processual Civil III

3º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
3º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
4º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
5º Semestre
6º Semestre
6º Semestre
6º Semestre

NOME DO PROFESSOR
Rafael Neves Flôres Belmont
Miguel Tiago da Silva
Marcos Bittar Hadadd
Niúra Silva Bettim
Carolina Machado Moreira
Antônio José Resende
Ana Paula Amador
Fernando Alves Barbosa
Niúra Silva Bettim/Sofia Alves Valle
Ornelas
Mardônio Pereira da Silva/Flávia Valéria
Cassimiro Braga Melo
Maria Disselma Tôrres de Arruda
Iza Maria Finotti
Niúra Silva Bettim
Mardônio Pereira da Silva
Aurélia Silva Borsato
Iza Maria Finotti
Ana Paula Amador
Fernando Alves Barbosa
Juliano Santana Santos
Melissa Pereira Davi de Sousa
Antônio José Resende
Guilherme Martins Teixeira Borges
Guilherme Martins Teixeira Borges
José Izecias de Oliveira
Aurélia Silva Borsato
Sandra Mônica de Jesus
Niúra Silva Bettim
Samuel Balduíno Pires da Silva
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Direito Processual Penal II
Estágio Supervisionado I - Visitas
Orientadas
Ética Profissional
Responsabilidade Civil
Direito Administrativo II
Direito de Família
Direito do Consumidor
Direito Empresarial IV
Direito Processual Civil IV
Estágio Supervisionado II - Atividades Reais
I
Estágio Supervisionado II - Atividades
Simuladas I
Direito Agrário
Direito das Sucessões
Direito do Trabalho I
Direito Tributário I
Estágio Supervisionado III - Atividades
Reais II
Estágio Supervisionado III - Atividades
Simuladas II
Direito Ambiental
Negociação, Mediação e Arbitragem
Direitos Humanos
Direito do Trabalho II
Direito Internacional Público
Direito Tributário II
Estágio Supervisionado IV - Atividades
Reais III
Estágio Supervisionado IV - Atividades
Simuladas III
Optativa I

6º Semestre

Guilherme Martins Teixeira Borges

6º Semestre

Iza Maria Finotti

6º Semestre
6º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre
7º Semestre

Miguel Tiago da Silva
Miguel Tiago da Silva
José Izecias de Oliveira
Antônio José Resende
José Izecias de Oliveira
Niúra Silva Bettim
Samuel Balduíno Pires da Silva

7º Semestre

Guilherme Martins Teixeira Borges

7º Semestre

Guilherme Martins Teixeira Borges

8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre
8º Semestre

Larissa Oliveira Costa Borges
Antônio José Resende
Marcia Pimenta de Paiva
Júlio Anderson Alves Bueno

8º Semestre

Iza Maria finotti

8º Semestre

Iza Maria finotti

8º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre
9º Semestre

José Izecias de Oliveira
Maria Disselma Tôrres de Arruda
Maria Disselma Tôrres de Arruda
Juliano Santana Santos
Samuel Balduíno Pires da Silva
Júlio Anderson Alves Bueno

9º Semestre

Maria Disselma Tôrres de Arruda

9º Semestre

Maria Disselma Tôrres de Arruda

9º Semestre

Trabalho de Conclusão de Curso I

9º Semestre

Lucimar Luisa Ferreira
José Izecias de Oliveira/Cláudia Luiz
Lourenço/ Valdivina Alves
Ferreira/Rubem José Boff

Atividades Complementares
Biodireito e Bioética
Direito Internacional Privado

10º Semestre
10º Semestre
10º Semestre

Iza Maria Finotti
Niúra Silva Bettim
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Direito Previdenciário
Estágio Supervisionado V - Atividades Reais
IV
Estágio Supervisionado V - Atividades
Simuladas IV
Optativa II
Optativa III

10º Semestre

Samuel Balduíno Pires da Silva

10º Semestre

Samuel Balduíno Pires da Silva

10º Semestre

Samuel Balduíno Pires da Silva

10º Semestre
10º Semestre

Trabalho de Conclusão de Curso II

10º Semestre

Iza Maria Finotti
Marcos Addad Bittar
Marina Zava de Faria Nunes/ Sandra
Mônica de Jesus/ Niúra Silva
Bettim/Fernando Alves Barbosa/ Samuel
Balduíno Pires da Silva/Valdivina Alves
Ferreira/ Rubem José Boff

11.2. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE
O corpo docente do CURSO DE DIREITO é integrado por 29 professores, sendo 18 contratados em
regime de tempo integral e 10 em regime de tempo parcial e um horista.

REGIME DE
TRABALHO
Tempo Integral
Tempo Parcial
Horista
TOTAL

PERFIL DO CORPO DOCENTE
DO CURSO DE DIREITO
Nº DE DOCENTES
% DE DOCENTES
18
10
1
29

62
35
3
100

Conforme se observa, 96,55 % dos docentes do CURSO DE DIREITO são contratados em regime de
tempo parcial ou integral.
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11.3. TEMPO DE EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR OU EXPERIÊNCIA EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/TEMPO DE EXPERIÊNCIA FORA DO MAGISTÉRIO
Na Tabela a seguir é apresentada a experiência profissional do corpo docente do
CURSO DE DIREITO da FANAP.
QUADRO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE
NOME DO PROFESSOR
ANA PAULA CHAVES AMADOR
ANTÔNIO JOSÉ RESENDE
AURÉLIA SILVA BORSATO
CLÁUDIA LUIZ LOURENÇO
FERNANDO ALVES BARBOSA
FLAVIA VALERIA CASSIMIRO BRAGA
GIL CESAR COSTA DE PAULA
GUILHERME MARTINS TEIXEIRA BORGES
IZA MARIA FINOTTI
JOSÉ ANTONIO TIETZMANN E SILVA
JOSÉ IZECIAS DE OLIVEIRA
JOSÉ QUERINO TAVARES NETO
JULIANO SANTANA SILVA
JULIO ANDERSON ALVES BUENO
LARISSA DE OLIVEIRA COSTA
LUCIMAR LUISA FERREIRA
MARCIA PIMENTA DE PAIVA
MARDÔNIO PEREIRA DA SILVA
MARCOS BITTAR HADDAD
MARIA DISSELMA TÔRRES DE ARRRUDA
MELISSA PEREIRA DAVID SOUSA
MIGUEL TIAGO DA SILVA
NÍURA SILA BETTIM
RAFAELNEVES FLÔRES BELMONT
RUBEM JOSÉ BOFF
SANDRA MONICA DE JESUS
SOFIA ALVES VALLE

TEMPO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL FORA DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR
(em anos)
20
11
3
19
15
16
26
07
02
08
19
10
15
12
18
27
34
14
10
23
12
20
04
06
25
25
09

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA DE
MAGISTÉRIO
SUPERIOR
(em anos)
05
20
14
02
11
13
18
03
13
17
17
19
03
10
08
18
14
19
03
08
03
17
24
08
26
03
11
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SAMUEL BALDUINO PIRES DA SILVA
VALDIVINA ALVES FERREIRA

10
25

10
15

12 CONDIÇÕES DE TRABALHO
O número de alunos em sala de aula é extremamente importante para o desenvolvimento das
estratégias pedagógicas a serem utilizadas, por isso a previsão de alunos por turma em disciplina teórica é
de, no máximo, 50 (cinquenta) alunos.
As turmas do CURSO

DE

DIREITO da FANAP, em cada disciplina, possuirão no máximo 50

(cinquenta) alunos. Dessa forma, a proporção professor-aluno, em cada disciplina, é inferior a 60
(sessenta) alunos.
A opção é pela utilização, nas disciplinas mais teóricas, como regra geral, a técnica de aula
expositiva, nas suas formas participativa e dialógica, sendo, entretanto, livre a utilização, por parte do
professor, de outras técnicas. As salas de aula são adequadamente preparadas para a utilização dessa
técnica e de outras.
Pelo tamanho das turmas (50 alunos no máximo) é possível ainda a utilização de técnicas de
grupos, sempre que o conteúdo o permitir, incentivando-se a realização de atividades dessa natureza,
visando oxigenar a aula e desenvolver a habilidade de trabalhar em pequenos grupos.
Adicionalmente, poderão ser desenvolvidas nas disciplinas teóricas do CURSO

DE

DIREITO da

FANAP outros 02 (dois) conjuntos de técnicas:
 Técnicas centradas no aluno, na forma de estudos de textos, estudos de casos, de estudos
dirigidos (ou orientados). Estas objetivam desenvolver a capacidade de entender um problema de
forma sistemática, desenvolver a capacidade analítica e as habilidades de compreensão, de
interpretação, de análise, de crítica e de (re)criação de textos, e de desenvolver a capacidade
analítica e preparar para o enfrentamento de situações complexas;
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 Técnicas de elaboração conjunta, em especial a mesa redonda, que objetivam propiciar a
contribuição conjunta do professor e dos estudantes na reflexão sobre um tema importante a fim
de chegar a uma tomada de posição.
Também como opção metodológica do CURSO DE DIREITO está a utilização de pesquisas pontuais
nas diversas disciplinas que compõem a matriz curricular, sendo elas orientadas pelos respectivos
professores. Para a realização desta atividade as turmas deverão ser subdivididas em grupos.
Especificamente no que se refere ao Estágio Supervisionado,

este será

desenvolvido

exclusivamente por meio de atividades práticas, utilizando-se a modalidade individual ou em grupo, sempre
em conformidade com as características da atividade específica a ser desenvolvida. Não haverá a
utilização de aulas expositivas, funcionando o professor como orientador e supervisor.
No que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de pesquisa, a orientação dar-se-á de
duas formas: (a) forma individual, e (b) coletiva. No primeiro caso, relativamente às questões de conteúdo
e, no segundo, relativamente às questões metodológicas.


12.3 Número médio de disciplinas por docente.
A média de disciplinas por docente é menor que 03 (três).

13. INSTALAÇÕES GERAIS
A FANAP funciona em um prédio localizado em Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás. Todas
as instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. As salas de aula
são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem
específica, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o exercício dessa atividade.
Da mesma forma, as instalações administrativas, para docentes e coordenações de cursos. Há sanitários
femininos e masculinos. Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim como áreas de convivência e
infraestrutura para o desenvolvimento de recreação e atividades culturais. O auditório, equipado com
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mobiliário e aparelhagem específica. A biblioteca e os laboratórios de informática, instalados em espaços
adequados ao desenvolvimento das atividades, estão equipados com o material necessário para o
funcionamento dos cursos oferecidos pela FANAP.
No prédio onde funciona a FANAP são atendidas às normas de segurança no tocante a pessoal e
equipamentos. Os prédios foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros de modo que as suas condições
gerais de funcionamento foram todas aprovadas. Os prédios estão equipados com extintores, escadas de
incêndio, além de amplas áreas de circulação. Existe controle de acesso aos prédios, além de funcionários
que exercem vigilância nas áreas de circulação interna.
As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço
físico é adequado ao número de usuários.
A manutenção e a conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários contratados
pela FANAP. Anualmente são feitas pinturas e reparos nas construções em alvenaria. Durante o período
letivo, sempre que necessário, é realizada manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas, bem como,
a manutenção em equipamentos e máquinas elétricas.
a) Salas de Aula
As salas de aulas contam com carteiras universitárias estofadas, mesa e cadeira para professor, e
lousa verde/branca. São bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação e ventilação,
atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o exercício das atividades acadêmicas.
Atualmente, as salas de aula são suficientes para atender aos cursos de graduação já autorizados e em
fase de autorização.
b) Instalações Administrativas
A FANAP possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade
administrativa:
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c) Instalações para Docentes
Existe sala de professores, equipada com microcomputadores com acesso à Internet, além de
mesas, cadeiras e armários. Há também salas de reunião.

d) Instalações para as Coordenações de Cursos
Cada Coordenação de Curso tem espaço próprio. Atualmente, há salas para Coordenações de
Cursos, equipadas com microcomputadores com acesso à Internet, além de mesas, cadeiras e armários.
e) Auditórios
No prédio em que funciona a FANAP há um auditório de 144,82m² com capacidade para 150
pessoas, e está em construção um auditório com capacidade para 500 pessoas.
f) Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades Esportivas, de
Recreação e Culturais
Há área de convivência, onde são realizados os eventos de recreação e apresentações culturais.
g) Infraestrutura de Alimentação e Serviços
Há infraestrutura de alimentação e serviços no prédio onde funciona a FANAP.
h) Instalações Sanitárias
Existem sanitários masculinos e femininos distribuídos em todo o prédio com acessibilidade aos
deficientes físicos. O sistema de limpeza é realizado permanentemente por funcionários contratados pela
FANAP.
14. BIBLIOTECA
A biblioteca da FANAP presta serviços aos alunos, professores, funcionários e pesquisadores. O acervo é

264

formado por fontes de informação tecnicamente organizadas, possibilitando a transformação da informação
em conhecimento.
Os documentos que compõem o acervo priorizam as áreas do conhecimento dos cursos em
funcionamento na FANAP, principalmente as bibliografias básicas e complementares, além das áreas
afins.
Seu principal objetivo, enquanto biblioteca universitária é disseminar a informação para a
comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários), atuando na transformação de cidadãos em
profissionais qualificados, bem como, atender à comunidade das proximidades, a fim de exercer o seu
papel social de disseminar e democratizar o conhecimento.
As instalações apresentam condições adequadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação,
mobiliário e aparelhagem específica, proporcionando conforto aos usuários e atendendo a todas as
condições de salubridade.
As instalações da biblioteca são dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.
A BIBLIOTECA está instalada no pavimento térreo do Bloco – B, e possui uma área total de 1.215,60
m², sendo:


Espaço do Acervo: 300 m²



Salas de estudo em grupo e individual: 217.20 m²



Sala de Estudo aberto e multi meios: 545.04 m²



Hall de entrada mais balcão de atendimento: 79.05 m²



Banheiros: 24.60 m²

Considerações sobre o espaço físico da biblioteca:
a) área de acesso a pessoas com deficiência, de 14,00 m2;
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b) área para acesso à Internet de 30,00m2, com estações de trabalho destinadas à pesquisa acadêmica;
c) área para mesas de leitura em geral e estudos de 545,04 m2;
d) sala específica para estudos em grupo de 50,24 m2;
e) sala específica para estudo individual, com cabines de estudo de 36,00 m 2;
f) área de armazenamento do acervo bibliográfico com 300,00m 2 e capacidade para, aproximadamente,
50.000 exemplares;
g) área de administração e processamento técnico com 22,08 m2;
h) área de atendimento – setor de empréstimo de 103,05 m2.
i) CPD 35,20m²
j) Videoteca 28 m²
k) Banheiros -2 unidades com 24,60 m² cada um.
l) DML-2,82 m²
AMBIENTE
Armazenamento do Acervo
Acesso à Internet
Administração e Processamento Técnico do Acervo

ÁREA (M2)
300
30
22

CAPACIDADE
50.000 (aprox.)
40 estações
01estação

Estudo em Grupo e Leitura em Geral
Estudo individual
Estudo em Grupo
Área de Acesso a pessoas com deficiência

300
36
50,24
14

221 pessoas
18 gabinetes
18 pessoas
---

Videoteca

28 m²

25 pessoas
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As instalações apresentam condições adequadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação,
mobiliário e aparelhagem específica, proporcionando conforto aos usuários e atendendo a todas as
condições de salubridade.
a) Instalações para o Acervo
O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro, com livre acesso do usuário. Está
instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem,
preservação e a disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio e sinalização bem
distribuída e ar condicionado.
b) Instalações para Estudos Individuais
Na área física da biblioteca há gabinetes individuais para estudo.
c) Instalações para Estudos em Grupos
A biblioteca dispõe de sala para estudo em grupo.
AMBIENTE
Armazenamento do Acervo
Acesso à Internet
Administração e Processamento Técnico do
Acervo
Estudo em Grupo e Leitura em Geral
Estudo individual
Estudo em Grupo
Área de Acesso a pessoas com deficiência
Videoteca

ÁREA (M2)
300
30
22
300
36

CAPACIDADE
50.000 (aprox.)
40estações
01estação

14

221 pessoas
18 gabinetes
18 pessoas
---

28 m²

25 pessoas

50,24
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As instalações apresentam condições adequadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação,
mobiliário e aparelhagem específica, proporcionando conforto aos usuários e atendendo a todas as
condições de salubridade.
O acervo encontra-se organizado em estantes adequadas, com livre acesso aos usuários da
BIBLIOTECA. O local destinado possui iluminação natural e artificial adequadas e as condições para
armazenamento, preservação e disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintores de incêndio
e sinalização bem distribuída.
As instalações para estudos individuais (sala de estudo individual) são adequadas no que se refere
ao espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário (cabines de estudo individuais). Da mesma
forma, as instalações para estudos em grupo (sala de estudos em grupo). Ambas estão localizadas
próximas ao acervo, proporcionando comodidade e facilidade de acesso. Os espaços proporcionam a
reserva necessária para o tipo de atividade que neles é desenvolvida.
A BIBLIOTECAdisponibiliza os seguintes serviços: consultas local e por meio da Internet; treinamento
de usuário; empréstimo domiciliar; reserva de livros e outros materiais; levantamento bibliográfico;
comutação bibliográfica (COMUT) e orientação quanto à normalização bibliográfica (normas da ABNT e
institucionais).
De acordo com o Regulamento de Funcionamento da BIBLIOTECA, são usuários da BIBLIOTECA:
todos os alunos regularmente matriculados, professores integrantes do quadro docente da Instituição e
funcionários técnico-administrativos, genericamente denominados por usuários internos. São também
usuários da BIBLIOTECA membros da comunidade vizinha à Instituição, dentre eles: estudantes,
pesquisadores e demais interessados, nomeados por usuários externos, que busquem e necessitem dos
materiais existentes na BIBLIOTECA, de acordo com as normas e limitações previstas em seu Regulamento
de Funcionamento.
O treinamento de usuários, previsto no Regulamento de Funcionamento, tem como objetivo
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principal a orientação de todos os usuários para a correta e melhor utilização dos produtos e serviços da
biblioteca. Todos os usuários deverão passar por este treinamento antes da utilização dos serviços da
BIBLIOTECA. Os treinamentos poderão ser realizados por meio de agendamento da COORDENAÇÃO DE CURSO
com os Bibliotecários,visando o atendimento àsturmas, em horário de aula ou individualmente. A duração
nunca ultrapassará 20 (vinte) minutos, com o objetivo de não comprometer outras atividades acadêmicas.
O cadastro dos alunos da FANAP no sistema da BIBLIOTECA é automático, pois após ter efetivado
sua matrícula, apenas exige-se do aluno a efetivação de seu treinamento, oferecido pela BIBLIOTECA, para
que este tenha acesso aos serviços disponíveis. No momento de sua contratação, professores e
funcionários da Instituição são automaticamente cadastrados no sistema de BIBLIOTECA da FANAP e,
portanto, gozam de todos os direitos pertinentes à condição de usuário interno. Para os usuários externos
o cadastro é desnecessário, já que estes apenas utilizam materiais nas dependências da BIBLIOTECA.
A consulta ao acervo é livre aos usuários internos e externos, que podem se dirigir às estantes
onde estão dispostas as obras, ou então, aos microcomputadores disponíveis na BIBLIOTECA e interligados
à Internet, pois estes permitem a busca online por autor, título, assunto e categoria de publicação.
Todos os documentos existentes na BIBLIOTECA podem ser pesquisados por meio dos terminais
locais (microcomputadores) de consulta onde os usuários têm acesso à base de dados da BIBLIOTECA com
interface específica para essa finalidade. O usuário pode, adicionalmente, contar com o auxílio dos
bibliotecários para consultar a base de dados.
O empréstimo domiciliar somente é permitido aos usuários internos, com a possibilidade de
renovação, por idêntico período, desde que não haja reserva para o material. Não poderão ser
emprestadas obras consideradas raras ou esgotadas e de referência (dicionários, enciclopédias, catálogos,
etc.).
Os alunos podem retirar até 02 (dois) títulos de livros pelo período de 07 (sete) dias, professores e
funcionários podem retirar 04 (quatro) títulos pelo período de 15 (quinze) dias.
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O empréstimo de materiais de audiovisual (fitas VHS, DVDs de vídeo, CD-ROMs, DVD-ROMs,
entre outros) é facultado pelo período de 02 (dois) dias para alunos que podem retirar até 02 (dois) títulos.
Professores e funcionários podem retirar até 03 (três) títulos, por igual período.
Para efetivar o empréstimo o usuário deverá apresentar documento específico:
a) Aluno: Carteira de Identidade Estudantil da FANAP;
b) Professores e funcionários: Carteira de Identidade Funcional da FANAP (crachá);
c) Usuários externos: documento de identidade oficial, com foto.
Na hipótese de renovação, há obrigatoriedade de o usuário fazê-lo pessoalmente, com a
apresentação do supracitado documento.
A reserva é efetuada quando o material solicitado estiver emprestado. O usuário que solicitar a
reserva não poderá estar de posse do material a ser reservado. Assim que o exemplar reservado é
devolvido, o usuário que o reservou tem até às 21h e 30min do dia seguinte para fazer a retirada. Após
esse prazo, a reserva será automaticamente cancelada.
O material emprestado é controlado por softwares específicos, capazes de realizar estatísticas. O
sistema de gerenciamento da biblioteca possui módulo específico para reserva, por ele, o usuário pode
reservar a obra que esteja de posse de outro usuário.
As estatísticas são os demonstrativos e informativos de todas as atividades desempenhadas pela
BIBLIOTECA por meio de seus servidores, bem como, a utilização de serviços prestados e a utilização dos
computadores para pesquisas na Internet. As estatísticas servem de parâmetro para a avaliação dos
serviços da BIBLIOTECA e, também, para a elaboração de projetos para indicar as tendências e os
interesses dos usuários. As estatísticas elaboradas são incluídas no relatório mensal da BIBLIOTECA
encaminhado à DIRETORIA GERAL.
270

A comutação bibliográfica é oferecida a todos os usuários.
A BIBLIOTECA oferece um programa permanente de treinamento de usuários, com o objetivo de
auxiliá-los na normalização de seus trabalhos monográficos, regidos por normas internas da própria
Instituição. O website da Instituição disponibiliza, em cada período letivo, o manual denominado Normas
para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, sendo adotado em todos os cursos da FANAP. Além disso,
torna disponível o conjunto de normas da ABNT.
A BIBLIOTECA funciona:


de segunda a sexta-feira, das 07h às 21h e 20min; e



aos sábados, das 7h às 12h.

O CURSO DE DIREITO da FANAP funciona nos períodos matutino e noturno, sendo que:
a) o turno matutino inicia-se às 7h30min e termina às 11h10min;
b) o turno noturno inicia-se às 18h50min e termina às 22h.
A BIBLIOTECA

FUNCIONANDO

no horário anteriormente destacado, os alunos do turno matutino

poderão usufruir da mesma em horário distinto das aulas (das 12h às 21h e 20min), por mais de 10 horas
diárias, além da duração de seu turno de aulas. Por outro lado, os alunos do turno noturno poderão utilizar
a BIBLIOTECA das 07h às 18h e 50min, ou seja, 10 horas diárias, além de seu turno de aulas.
A BIBLIOTECA está sob a responsabilidade de pessoal treinado para o atendimento aos usuários,
contando atualmente com 01 (um) profissional legalmente habilitado em Biblioteconomia para prestar
atendimento à comunidade acadêmica, sendo ele é o responsável pela organização e administração do
acervo, bem como, pela coordenação do atendimento aos usuários. A BIBLIOTECA conta também com mais
02 (dois)colaboradores na função de auxiliares.
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O processamento de informações da BIBLIOTECA é todo informatizado. Há representação de todo o
acervo no sistema computacional utilizado pela Instituição, inclusive com possibilidade de acesso remoto
pela Internet.
O Sistema de Controle Acadêmico da FANAP possui um módulo exclusivamente dedicado ao
gerenciamento do acervo bibliográfico. Dentre as facilidades disponibilizadas pelo módulo destacam-se:
a) cadastro de publicações, autores, editoras, palavra-chave e CDU (Classificação Decimal
Universal);
b) consultas administrativas às informações cadastrais do acadêmico, disponibilidade de item do
acervo e consultas às publicações indexadas;
c) consultas ao acervo permitindo múltiplas chaves de acesso como: título, autor, área, editora,
palavra-chave;
d) controle de empréstimos com emissão de documento (cupom de empréstimo onde está descrito
o material, data de empréstimo e data máxima para devolução);
e) controle de devolução;
f) gerenciamento de reservas;
g) relatórios administrativos diversos como: publicações, autores, etiquetas adesivas de
identificação, mapa de empréstimos, relatório de publicação/acervo gerado em formato eletrônico e
estatísticas a respeito dos empréstimos; e
h) cadastro de mala direta para correspondências de agradecimento por doações recebidas e
solicitações emitidas.
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Na BIBLIOTECA há, atualmente, 40 (quarenta) microcomputadores com acesso à Internet e
destinados aos alunos para a realização de pesquisas; além de 04 (quatro) equipamentos administrativos,
sendo 03 (três) destinados à consulta local ao acervo pelos usuários, o que totaliza 47 (quarenta e sete)
estações de trabalho.
Para compor o acervo específico do CURSO

DE

DIREITO da FANAP foram adquiridos os títulos

indicados nas bibliografias, básica e complementar, das disciplinas que integram a matriz curricular,
conforme o legalmente exigido.
O acervo bibliográfico adquirido atende às demandas previstas para o CURSO

DE

DIREITO da

FANAP, uma vez que está em sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso, com o perfil discente
pretendido e com as competências e habilidades postuladas. O acervo contempla obras clássicas e
monográficas, além de refletir a diversidade e a qualidade da produção jurídica nacional e internacional,
sem se ater quase que exclusivamente a manuais didáticos e comentários legislativos. Este mesmo padrão
será mantido para a aquisição do acervo até o final do CURSO DE DIREITO.
Além do acervo específico que é priorizado, a BIBLIOTECA coloca à disposição livros de referência e
acervo abrangente das outras áreas de conhecimento. Todos os livros encontram-se tombados, de forma
eletrônica, junto ao controle de patrimônio da FANAP.
A BIBLIOTECA conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos para os
cursos e outros de interesse geral da comunidade. Para tanto mantém assinaturas correntes de periódicos
que serão ampliadas de acordo com as indicações da Coordenação do CURSO

DE

DIREITO, docentes e

alunos.
Dentre os periódicos especializados adquiridos para o CURSO

DE

DIREITO destacam-se os

seguintes:
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ISSN

Revista

Nota na QualisCapes

0100-1981

Revista de Processo 2014(Mensal)

B1

0102-8774

Revista Direito do Trabalho 2014(Mensal)

B3

1415-7705

Revista Direito Consumidor 2014 (Bimestral)

A1

1415-5400

Revista Ciências Criminais 2014 (Bimestral)

A2

1517-6290

Revista Direito Privado 2014 (Trimestral)

B3

1413-1439

Revista Direito Ambiental 2014 (Trimestral)

A1

1518-272X

Revista Direito Constitucional e Internacional
2014 (Trimestral)

B2

1679-6462
1518-2711
0034-9275
1982-2219
2236-7810
2175-1994
1981-2221
1807-9970
1807-0930
1807-3395
2179-9148

Revista Arbitragem e Mediação 2014
(Trimestral)
Revista Tributaria e Finanças Públicas 2014
(Bimestral)
Revista dos Tribunais 2014 (Mensal)
Revista Brasileira de Direito das Familias e
Sucessões

B4
B5
B5
B5

Revista Magister de Direito do Trabalho
Revista Magister de Direito Ambiental e
Urbanístico
Revista Brasileira de Direito Tributário e
Finanças Públicas

C
C
B5

Revista Magister de Direito Empresarial,
Concorrencial e do Consumidor
Revista Magister de Direito Civil e Processual
Civil
Revista Magister de Direito Penal e Processual
Penal

C
B4
C

1807-0949

Revista Brasileira de Direito Previdenciário
Revista Magister de Direito Trabalhista e
Previdenciário

C
B5

0104-2068

Jurisprudência do Tribunal de Justiça

C
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0103-5568

Lex (Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e Tribunais Regionais Federais)

0103-3379

Lex (Jurisprudência do Supremo
TribunalFederal)
Revista de Arbitragem e Mediação
Revista de Direito Bancário, do Mercado de
Capitais e da Arbitragem
Revista do Direito Bancário e do mercado de
Capitais
Revista do Instituto dos Aadvogados de São
Paulo
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região
Revista Jurídica (Porto alegre. 1953)

1519-8065

Revista Jurídica Consulex

0100-8390
1679-6462
1415-6318
1518-2703
1415-7683
2177-5370

C
C
B4
B3
B3
C
C
B5
C
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Além dos periódicos específicos ao curso, a BIBLIOTECA conta com grande variedade de periódicos
de outras áreas e de abrangência geral, dentre eles:
 Jornais:
o de Letras
o Educação e Cidadania
o Folha de São Paulo
o Hoje
o O Popular
 Períodos de Ciências Sociais Aplicadas:
o Revista Administração Contemporânea
o Revista Administração de Empresas
o Revista América Economia
o Revista Banas Qualidade
o Revista Brasileira de Administração
o Revista Brasileira de Contabilidade
o Revista Consumidor Moderno
o Revista Empreendedor
o Revista Gestão Minas
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o Revista Harvard Business Review
o Revista HSM Management
o Revista Info Exame
o Revista Java Magazine
o Revista Marketing
o Revista Mundo Java
o Revista SQL Magazine
o Revista Suma Econômica
o Revista Você S/A
 Periódicos de Ciências Humanas:
o Revista Avaliação Educacional
o Revista Cadernos de Pesquisa
o Revista do Ensino Particular
o Revista Educação
o Revista Ensino Superior
o Revista Pátio
o Revista Pátio Infantil
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 Periódicos de Assuntos Gerais:
o Revista Agitação (CIEE)
o Revista Época
o Revista Galileu
o Revista Língua Portuguesa
o Revista Newsweek
Dinamizando o suporte à pesquisa e acompanhando as mudanças de paradigmas para o setor de
bibliotecas, a FANAP conta com acesso a bases de dados de várias áreas de conhecimento. As bases de
dados estão disponíveis para consulta aos usuários da BIBLIOTECA, sendo que a própria base de dados
Institucional encontra-se disponibilizada para consulta local e pela Internet. O COMUT é outro serviço
disponibilizado. Entre elas estão disponíveis:


Bioética http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica



Cadernos

da

Escola

de

Direito

e

Relações

Internacionais

http://apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/direito


Contexto

Internacional

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

8529&nrm=iso&lng=pt


Dadoshttp://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0011-5258/lng_pt/nrm_iso



Direito

Estado

e

Sociedadehttp://direitoestadosociedade.jur.puc-

rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home


Jus Navigandihttp://jus.com.br/revista/
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Prismas

Direito,

Políticas

Públicas

e

Mundializaçãohttp://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/prisma


Revista Brasileira de Direito Internacional – RBDIhttp://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint



Revista

CEJ:

Administração

pelo

Conselho

da

Justiça

Federalhttp://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej


Revista

de

Direito

Estado

e

Telecomunicaçõeshttp://www.getel.org/GETELSEER/index.php?journal=rdet


Revista de Direito Sanitáriohttp://www.revistas.usp.br/rdisan



Revista da Faculdade de Direito da UFPRhttp://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito



Revista Direito & Política-UNIVALIhttp://online.unisc.br/seer/index.php/direito



Revista do Direito – UNISChttp://www.direitodoestado.com.br/revistas.asp



Revista Eletrônica do Direito Privado da UELhttp://www.uel.br/portal/?pagina=revistas.php



Revista Eletronica da Reforma do Estado-REREhttp://www.direitodoestado.com.br/rere.asp



Revista Jurídicahttp://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica



Sur.

Revista

Internacional

de

Direitos

Humanoshttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-6445&lng=pt&nrm=iso
E-Books de Acesso Livre:
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Biblioteca Digital de Obras Raras - O site idealizado pela Universidade de São Paulo (USP) é
direcionado a pesquisadores. Oferece mais de 30 obras completas em diferentes
idiomas.http://www.obrasraras.usp.br/



Biblioteca Mundial Digital - Oferece milhares de documentos históricos de diferentes partes do
mundo. Multilingue, o material está disponível para leitura online.http://www.wdl.org/pt/



Portal Domínio Público - Biblioteca virtual criada para divulgar clássicos da literatura mundial,
oferece

download

gratuito

de

mais

de

350

obrashttp://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


Universia - Reúne mais de 1.000 arquivos, incluindo biografias de cineastas, textos científicos
sobre comunicação e clássicos da literatura universal.http://biblioteca.universia.net/



Open Library - Projeto que pretende catalogar todos os livros publicados no mundo, já tem 1
milhão de títulos disponíveis para download. Podem ser encontrados livros em cerca idiomas.
https://openlibrary.org/



Brasiliana - O site da Universidade de São Paulo (USP) disponibiliza cerca de 3000 mil livros para
download de forma legal. Há livros raros e documentos históricos, manuscritos e
imagens.http://www.bbm.usp.br/



Blog Midia8 - Página reúne mais de 200 links de livros sobre comunicação em português, inglês e
espanhol para ler online e fazer download. https://catracalivre.com.br/geral/livro/indicacao/285livros-de-comunicacao-para-download/



A EDIPUCRS - Editora Universitária da PUCRS é filiada à ABEU - Associação Brasileira de
Editoras Universitárias, bem como à Câmara Riograndense do Livro e outras associações.
Disponibiliza

uma

grande

variedade

de

e-books,

periódicos

eletrônicos

digitais.http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/edipucrs/Capa/PubEletrEbook
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e

jornais



Casa de José de Alencar - A Biblioteca Virtual Casa de José de Alencar Disponibiliza para
download gratuito 14 de suas obras, incluindo romances e peças de teatro.http://www.cja.ufc.br/



Biblioteca Nacional de Portugal - Entre os destaques do portal está um site dedicado ao escritor
José Saramago. Nele estão disponíveis manuscritos do autor.http://www.bnportugal.pt/



Machado de Assis - Criado pelo MEC, o site disponibiliza a obra completa do escritor - em pdf ou
html - para leitura online. Estão lá crônicas, romances, contos, poesias, peças de teatro, críticas e
traduções.http://machado.mec.gov.br/



e-Books

Brasil -

Oferece

livros

eletrônicos

gratuitamente

em

diversos

formatos.http://ebooksbrasil.org/


Projeto Gutenberg - Tem mais de 100 mil livros digitais que podem ser baixados e lidos em
diferentes plataformas eletrônicas.http://www.gutenberg.org/



Unesp Aberta - Criado pela reitoria da Universidade Estadual Paulista ?Júlio Mesquita?, o site
disponibiliza material pedagógico gratuitamente. Desenvolvidos para os cursos da universidade, o
material está aberto s para consulta em diversos formatos.http://www.unesp.br/unespaberta



C R E - Centro de Referência em Educação Mario Covas - C R E, idealizado pela Secretaria de
Estado da Educação de São Paulo, tem como objetivo ser um referencial pedagógico de
excelência

na

disseminação

da

informação

educacional.http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pol_l.php?t=001


Biblioteca Digital do Senadohttp://www2.senado.leg.br/bdsf/



Biblioteca Digital Jurídica (BDJur)http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/17962



Biblioteca Digital da Câmara dos Deputadoshttp://bd.camara.gov.br/bd/
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BASE DE DADOS DE ACESSO LIVRE:

•

SEER - SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE

REVISTAShttp://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&Itemid=109
•

EDIPUCRShttp://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/

•

Cultura Acadêmica-UNESPhttp://www.culturaacademica.com.br/

•

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICThttp://www.ibict.br/

•

Banco de dados políticos das Américashttp://pdba.georgetown.edu/

•

Biblioteca Digital Jurídica-

STJhttp://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/17962;jsessionid=782273A01629BB8EA73F680F690BAEFE
•

Busca Legishttp://www.egov.ufsc.br/portal/buscalegis

•

Conselho Nacional de Justiçahttp://www.cnj.jus.br/

•

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiçahttp://www.dgsi.pt/

•

Juris Internationalhttp://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5

•

JusBrasil http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/

•

Livre! https://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp

•

Michaelis http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php

•

Portal da Justiçahttp://columbo2.cjf.jus.br/juris/

•

Portal de Legislação do Planaltottp://www4.planalto.gov.br/legislacao

•

Revista Ciência e Pesquisa

Uniforhttp://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3313&Itemid=1476
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•

SóLeishttp://www.soleis.adv.br/

•

Superior Tribunal de Justiçahttp://www.stj.jus.br/portal/site/STJ

•

ICAP: Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos

http://www.pergamum.pucpr.br/icap/index.php?resolution2=1024
A BIBLIOTECA possui acervo multimídia composto por CD-ROMs, DVD-ROMs e fitas de vídeo. A
FANAP disponibiliza, em sua BIBLIOTECA, uma coleção de filmes que têm como tema, central ou incidental,
questões relativas à Ciência Jurídica, os quais estão à disposição da comunidade acadêmica mediante
sistema de empréstimo ou para a exibição em ambiente próprio, para grupos de alunos, objetivando a
realização posterior de um debate sobre as questões jurídicas enfocadas, sob orientação de um docente
e/ou monitor, dentre eles:


Wall Street - Poder e cobiça;



A fraternidade é vermelha;



PulpFiction: tempo de violência;



Shiner;



O cliente;



Justiça para todos;



A firma;



O júri;



Testemunha de acusação;



Advogado do Diabo;
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12 Homens e uma sentença



Brasil 3 tempos



A intérprete



O silêncio dos inocentes



Seven: os sete crimes capitais



O hotel de um milhão de dólares



O nome da Rosa



Apocalypsenow



A arte de conversar



Assim caminha a humanidade



O pequeno traidor



Crime perfeito



O sol tornará a brilhar



A igualdade é branca



Diário de um adolescente



Erin Brockovich: uma mulher de talento



Kramer VS. Kramer
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Os chefões



Anjos do sol



Justa causa



Filadélfia



Eu, Christiane F.



Crash: no limite



Tempo de matar



O julgamento de Nuremberg



A suspeita



A suspeita



Questão de honra



Como falar em público



Conteúdo Jurídico Brasileiro
A política de aquisição, expansão e atualização encontra-se institucionalizada. A BIBLIOTECA e

recebe permanentemente, sugestões dos usuários internos (alunos, professores e colaboradores técnicoadministrativos) para a aquisição de novos títulos ou exemplares. As sugestões recebidas são avaliadas
individualmente, verificando-se a relevância e pertinência para aquele título compor o acervo, de forma que
atenda às necessidades dos alunos da FANAP e à comunidade em geral. Os títulos das bibliografias
básica e complementar têm prioridade para aquisição.
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A forma principal de aquisição de documentos é por meio de compra. Além da aquisição por
compra, também se obtém documentos por permutas e doações. Todos os documentos obtidos por meio
de permuta e doação são submetidos à avaliação para verificar sua relevância e pertinência para compor o
acervo geral da BIBLIOTECA. Os que forem julgados irrelevantes são encaminhados às unidades de
informação que demonstrem interesse e necessidade da aquisição dos mesmos.
O doador, seja instituição ou pessoa física, deve ser informado sobre os critérios adotados para
aceitação e inclusão dos materiais que estão sendo doados para o acervo, tendo em vista o custo com o
tratamento técnico e armazenamento, que são idênticos ao daqueles adquiridos por qualquer outro meio
de aquisição, o que poderá tornar inviável a inserção de documentos no acervo que não serão utilizados
devido ao seu conteúdo e/ou má conservação, o que provocaria a descaracterização do acervo e
congestionamento dos espaços disponíveis nas estantes para as futuras aquisições.
A seguir é apresentado o Regulamento de Funcionamento da Biblioteca vigente na presente data.
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
Seção I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º – DA BIBLIOTECA

I – A BIBLIOTECA

DA

FANAP presta serviços aos acadêmicos, docentes, empregados técnico-

administrativos e membros da comunidade abrangida pelas ações da Instituição. O acervo é formado
por fontes de informação tecnicamente organizadas. São elas: livros, CD-ROMs, DVD-ROMs,
periódicos diversos (jornais, revistas de conhecimento geral e/ou específicos, informativos, boletins,
etc), enciclopédias e dicionários, para leitura e pesquisa, possibilitando a transformação da informação
em conhecimento;
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II – Os documentos que compõem o acervo priorizam as áreas do conhecimento dos Cursos ofertados
pela FANAP, principalmente as bibliografias básicas e complementares das disciplinas constantes dos
currículos plenos dos referidos cursos, além das áreas afins.
III – Não é permitido o acesso dos consulentes às estantes. Está disponível, na BIBLIOTECA, sofisticado
de sistema de consulta informatizado ao acervo que permite a localização de itens por meio do título,
do(s) autor(es), da editora, da área, de palavra-chave ou do assunto.
Artigo 2º – DOS OBJETIVOS DA BIBLIOTECA
I – Seu principal objetivo, enquanto Biblioteca Universitária, é disseminar a informação para a
comunidade acadêmica (acadêmicos, docentes e empregados técnico-administrativos), atuando na
transformação de cidadãos em profissionais qualificados;
II – Atender à comunidade das proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais interessados,
a fim de exercer o seu papel social de disseminar e democratizar o conhecimento.

Artigo 3º – DAS FUNÇÕES DA BIBLIOTECA
I – Selecionar, adquirir e organizar suportes de informação, livros, CD-ROMs, DVD-ROMs, periódicos,
enciclopédias e dicionários, de forma ágil e prática possibilitando a pronta recuperação e
disponibilização dos mesmos;
II – Proporcionar o auxílio à pesquisa, por meio da recuperação e disponibilização rápida e eficaz dos
documentos solicitados;
III – Empréstimos:
a) Disponibilizar empréstimos, local e domiciliar, de livros, fitas de vídeos, CD-ROMs e DVD-ROMs,
para a comunidade acadêmica;
b) Disponibilizar empréstimo local de livros, enciclopédias e dicionários à comunidade, ou seja,
usuários externos.
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Parágrafo Único: não serão disponibilizados empréstimos domiciliares de dicionários, revistas,
jornais ou quaisquer outros periódicos. Quanto aos livros do acervo geral, com relação aos títulos
que constem de mais de um exemplar, não será permitido o empréstimo do último exemplar, a fim
de que seja utilizado para pesquisas locais. Entretanto os títulos que constarem apenas de único
exemplar poderão ser emprestados.
IV – Reservas:
Consiste na reserva de documentos que se encontram emprestados, possibilitando, assim, a
garantia de que os mesmos não serão emprestados para outros usuários os quais não tenham,
previamente, feito cadastro no sistema de reservas da biblioteca.
V – Organizar e divulgar a seção de periódicos, com inúmeros títulos de diversas áreas do
conhecimento – periódicos científicos, informativos e de entretenimento;
VI – Manter, em condições adequadas, os espaços para estudos em grupo e as cabines para
estudos individuais.

Seção II
DO QUADRO DE PESSOAL

Artigo 4º – DAS ATRIBUIÇÕES DOS BIBLIOTECÁRIOS
I – Prestar toda e qualquer informação aos usuários e auxiliá-los na localização do material
bibliográfico;
II – Realizar empréstimos e promover consultas a todo acervo;
III – Atualizar diariamente a lista de informações dos usuários, verificando os atrasos nas
devoluções de empréstimos, avisando os usuários em débito sobre o pagamento de multas;
IV – Organizar e devolver todos os materiais retirados para pesquisas às estantes;
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V – Controlar a entrada e saída dos usuários, bem como sua postura dentro do recinto da
BIBLIOTECA;
VI – Coordenar as atividades técnicas e rotineiras da BIBLIOTECA, além de planejar e executar
projetos de divulgação e adequação de seus produtos e serviços;
VII – Elaborar levantamentos estatísticos para avaliação dos serviços prestados, e emissão dos
relatórios mensais a serem encaminhados à Diretoria;
VIII – Supervisionar e orientar os estagiários de Biblioteconomia, bem como os auxiliares da
BIBLIOTECA, quando for o caso;
IX – Realizar o treinamento de usuários e dos auxiliares;
X – Elaborar e promover o serviço de alerta, bem como divulgar a biblioteca em todos os meios;
XI– Receber sugestões de aquisições e providenciar o encaminhamento das listagens à Diretoria;
XII – Contatar organizações com a finalidade de obter doações em geral;
XIII – Fazer agradecimento de todas as doações recebidas;
XIV – Controlar as assinaturas e os recebimentos de periódicos;
XV– Colocar em relatório a ser encaminhado à Diretoria, com antecedência mínina de 02 (dois)
meses, quais os periódicos estão vencendo. Relembrar o fato no relatório do mês subseqüente;
XVI – Realizar pesquisas para os usuários recuperando sempre a informação adequada para cada
usuário;
XVII – Organizar e presidir, entre outras, as comissões responsáveis pela avaliação e descarte de
materiais;
XVIII– Apresentar relatório mensalmente até o dia 05 (cinco) de cada mês, colocando os fatos e
acontecimentos, relevantes ou não. O documento deverá ser assinado por todos os funcionários do
Departamento;
XIX – Emitir documento denominado “NADA CONSTA” da BIBLIOTECA, quando solicitado para
realização de matrícula, trancamento e/ou transferências de acadêmicos ou para rescisão de contrato de
empregado técnico-administrativo ou docente;
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XX – Zelar pelo bom desempenho de todas as atividades, cumprindo e fazendo cumprir o
REGIMENTO INTERNO.
Seção III
MANUAL DE SERVIÇOS INTERNOS
Artigo 5º – DO MANUAL DE SERVIÇOS
I – O MANUAL DE SERVIÇOS (Anexo 1) é parte integrante do REGIMENTO INTERNO, constituindo-se em
instrumento destinado à consulta pelos funcionários da BIBLIOTECA. Contempla a descrição das normas e
procedimentos de rotina, evitando assim, que seja dado direcionamento diferenciado para uma mesma
situação ou rotina de trabalho, além de facilitar o treinamento de novos funcionários e estagiários. Por fim,
registrar as bases na qual a BIBLIOTECA foi estruturada.
II – Visa à padronização na execução das tarefas desenvolvidas na BIBLIOTECA.
III – As normas e procedimentos descritos no MANUAL

DE

SERVIÇOS devem ser rigorosamente

seguidos, com as possíveis alterações devidamente registradas no ARQUIVO DE DECISÕES.
Artigo 6º – ARQUIVO DE DECISÕES
I – O ARQUIVO DE DECISÕES é o documento, manual ou eletrônico, onde se registram as ocorrências
extraordinárias, sem previsão no MANUAL DE SERVIÇOS, bem como as possíveis e futuras alterações nas
situações e procedimentos desenvolvidos na BIBLIOTECA.
II – Todos os procedimentos registrados neste Arquivo obedecem às mesmas diretrizes e
padronização do MANUAL DE SERVIÇOS, devendo ser acatados com o mesmo rigor.
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Seção IV
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA
UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
Artigo 7º. – POLÍTICA DE ATENDIMENTO
I – São usuários da BIBLIOTECA: todos os acadêmicos regularmente matriculados para aquele
período letivo na FANAP, docentes e empregados técnico-administrativos, aqui denominados usuários
internos;
II – Também são usuários da BIBLIOTECA membros da comunidade das proximidades, como:
estudantes, pesquisadores e demais interessados, todos eles chamados de usuários externos, que
busquem e necessitem dos materiais existentes na BIBLIOTECA, de acordo com as normas e limitações
previstas neste REGIMENTO.
Artigo 8º – TREINAMENTO DE USUÁRIOS

I – O treinamento tem como objetivo principal a orientação de todos os usuários para a correta e melhor
utilização dos produtos e serviços disponíveis na BIBLIOTECA;
II – Todos os usuários deverão receber esse treinamento para habilitarem-se à utilização dos produtos
e/ou serviços da BIBLIOTECA;
III – Os treinamentos poderão ser realizados por meio de agendamento, pelos docentes para suas
respectivas turmas, em horários de aula ou individualmente, também por agendamento. A duração não
deverá ultrapassar 20 (vinte) minutos, para que não se comprometam outras atividades acadêmicas.
Artigo 9º – CADASTRO DOS USUÁRIOS
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I – O cadastro dos acadêmicos no Sistema da BIBLIOTECA é automático, ou seja, após ter efetivado
sua matrícula, bem como o pagamento da mensalidade. Apenas é exigido do acadêmico que participe do
treinamento oferecido pela BIBLIOTECA para ter acesso aos produtos e/ou serviços disponíveis;
II – Docentes e empregados técnico-administrativos da Instituição estão automaticamente
cadastrados no Sistema da BIBLIOTECA da FANAP enquanto perdure a relação de trabalho com a
Instituição;
III – Os usuários externos não necessitam fazer o cadastro, pois não poderão utilizar os serviços
de empréstimo domiciliar, ficando o uso do material emprestado restrito às dependências da BIBLIOTECA.

Artigo 10 – CONSULTA AO ACERVO
I – O acesso às estantes é proibido. Somente os bibliotecários e profissionais vinculados à
BIBLIOTECA têm acesso às mesmas. Entretanto, na condição de situação de exceção, docentes e
empregados técnico-administrativos podem vir a ter acesso às estantes mediante autorização prévia
emitida pelo Bibliotecário responsável;
II – Todos os documentos existentes na BIBLIOTECA podem ser pesquisados por meio de Terminais
de Consulta disponibilizados para tal finalidade. Por meio deles, os usuários têm completo acesso à base
de dados da BIBLIOTECA. O sistema computadorizado possui interface específica para essa finalidade;
III – O usuário pode contar com o auxílio do Bibliotecário para consultar a base de dados;
IV – Todos os livros consultados no recinto da BIBLIOTECA deverão ser devolvidos aos
bibliotecários;
V – Todo usuário deverá zelar pelo bom uso dos materiais e equipamentos disponíveis na
BIBLIOTECA, pois tudo o que for danificado deverá ser reparado pelo causador do dano. Nos casos em que
não for possível o conserto do equipamento, o mesmo deverá ser reposto;
VI – Não é permitido o consumo de alimentos de nenhuma espécie dentro das dependências da
BIBLIOTECA;
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VII – A conversa dentro da BIBLIOTECA deve ser moderada, preservando o direito que os usuários
têm de estudar em ambiente tranquilo;
VIII – O telefone celular ou qualquer equipamento similar deverá ser desligado ao entrar na
BIBLIOTECA.

Artigo 11 – CIRCULAÇÃO DOS DOCUMENTOS

I – Os documentos como: livros, revistas, jornais, dicionários etc. poderão ser consultados
livremente dentro das dependências da BIBLIOTECA;
II – Os livros poderão ser retirados para empréstimo, de acordo com os seguintes prazos e
quantidades:
a) Livros: para acadêmicos – até dois títulos, por 07 (sete) dias corridos e para docentes
e empregados técnico-administrativos – até quatro títulos por 15 (quinze) dias
consecutivos, renováveis por igual período, desde que não haja reservas para os
mesmos;
b) Vídeos: para acadêmicos – até dois títulos, por 02 (dois) dias consecutivos e para
docentes e empregados técnico-administrativos - três títulos, renováveis por igual
período, desde que não haja reservas para os mesmos.
Parágrafo único: O acadêmico não poderá retirar dois exemplares de um mesmo título.
III – Será feita reserva quando os exemplares da obra solicitada estiverem emprestados. O leitor
requerente não poderá estar de posse da mesma. Assim que o exemplar reservado for devolvido, o
leitor que o reservou terá até as 21h30min do dia seguinte para fazer a retirada. Após esse prazo,
a reserva será automaticamente cancelada.
IV – Para os casos em que a procura for muito grande, estes prazos poderão ser reduzidos a fim
de que todos os usuários possam ser atendidos adequadamente. Este será o sistema denominado
por CIRCULAÇÃO ESPECIAL. Os livros que estiverem nessa condição terão seu tempo de empréstimo
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reduzido para 3 dias. O bibliotecário ou o docente poderá determinar qual título estará nessa
condição;
V – Para efetivar o empréstimo o usuário deverá apresentar um documento de identidade com foto.
Para os acadêmicos este documento é, obrigatoriamente, a sua Carteira de Identidade Estudantil
da Instituição. Para os docentes, sua Carteira de Identidade Funcional da Instituição.
VI – Caso haja interesse em renovar o material, o usuário deverá fazê-lo pessoalmente, e a
apresentação do documento é obrigatória.
Artigo 12. – APLICAÇÃO E COBRANÇA DE MULTAS
I – As multas serão cobradas por exemplar e por dia de atraso, conforme tabela em vigor afixada
em murais na Instituição. Elas deverão ser pagas na TESOURARIA ou em local por esta designado, no ato
da devolução, havendo término do empréstimo somente após a quitação do débito;
II – Os casos em que se aplicam multas são:
a) atraso na entrega de documentos: a multa deverá ser paga no ato de devolução do
documento, ficando o usuário suspenso de novos empréstimos até a quitação do
débito;
b) extravio de documentos: em caso de perda ou dano o usuário deverá restituir à
BIBLIOTECA cedente outro exemplar da mesma obra de edição igual ou mais atualizada.
Havendo atraso na devolução, além da reposição, será feita cobrança de multa por dia
de atraso. Para publicações não mais editadas, a restituição será feita através de outra
obra indicada pela BIBLIOTECA.
c) danificação dos materiais e equipamentos: deverá haver a reposição ou reparo, caso
seja possível, imediatamente após a ocorrência.
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Artigo 13. – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
I - O horário de funcionamento da BIBLIOTECA é de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 22h, e
aos sábados, das 07h às 12h. A BIBLIOTECA sempre conta com a presença de um Bibliotecário
responsável.
Parágrafo Único: O horário de funcionamento poderá ser alterado, a critério da Instituição, sem
prévio aviso.
Artigo 14. – RECURSOS COMPUTACIONAIS
I - A BIBLIOTECA da FANAP conta com microcomputadores interligados na Intranet da Instituição e
com acesso à Internet em alta velocidade (banda larga), bem como constitui-se em área de acesso à rede
de computadores sem fio (Wi-Fi Zone);
II – Os usuários internos podem reservar microcomputador para utilização por determinado
intervalo de tempo, sendo este variável de acordo com a demanda de utilização por tais equipamentos
naquele período, tipicamente intervalos de 15min, 30min ou 60min;
III – Os usuários externos podem fazer uso de microcomputador de acordo com a disponibilidade
de equipamentos. Em situação em que haja concorrência entre usuário interno e usuário externo, priorizase o primeiro;
IV – Para consulta ao acervo está disponível, na BIBLIOTECA, sofisticado de sistema de consulta
informatizado, instalado em microcomputadores especificamente destinados a estes fim, que permite a
localização de itens por meio do título, do(s) autor(es), da editora, da área, de palavra-chave ou do
assunto;
V – Na hipótese de um usuário realizar uso indevido dos microcomputadores, acessando websites não
vinculados ao ensino e/ou pesquisa, estará sujeito às sanções previstas no REGIMENTO INTERNO e no
REGIMENTO GERAL da FANAP, além dos dispositivos legais em vigor no Brasil;
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VI - Todo usuário deverá zelar pelo bom uso dos microcomputadores e/ou periféricos disponíveis na
BIBLIOTECA, pois tudo o que for danificado deverá ser reparado pelo causador do dano. Nos casos em que
não for possível o conserto do equipamento, o mesmo deverá ser reposto;

15 INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS
Conforme o estabelecido na legislação vigente, a comunidade acadêmica do Curso disporá de
biblioteca com acervo específico e atualizado e laboratório de informática com programas específicos.
15.1 Laboratórios de Informática
Os laboratórios específicos do Curso de Direito apresentam equipamentos em quantidade que
atende às exigências da formação, assegurando a participação ativa dos alunos nas atividades práticas.
Há laboratório de informática com programas específicos e conectados à internet, com pacote open source
Libre Office.
A FANAP adota mecanismos de manutenção e conservação que asseguram o funcionamento
permanente e otimizado dos recursos disponibilizados.
Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao planejamento das
atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o número de alunos.
A FANAP solicita à Coordenação de Curso e aos docentes o planejamento e controle no uso dos
laboratórios que se destinam ao atendimento das atividades práticas requeridas pela formação dos alunos.
A FANAP possui infraestrutura propicia ao desenvolvimento qualificado das atividades do Curso de
Direito.
O Cursode Direito conta com uma infraestrutura específica condizente com a sua proposta
pedagógica, voltada para a prática profissional.
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A FANAP possui infraestrutura propicia ao desenvolvimento qualificado das atividades do Curso de
Direito, disponibilizando, para as aulas do curso, o laboratório de informática conectados à internet, com
programas específicos.

Laboratórios FANAP
Laboratório 1 (1º Andar Bloco A)
HD
500 GB

Processador
Memoria

Sistema Operacional
Monitor
Teclado
Mouse
Rede
Quantidade

Intel Core I5
3.00GHz
4 GB
Windows XP
Service Pack
3
19,5"
Teclado
Mouse
Rede 10/100
Mbps
30
Computadores

Laboratório 3 (3º Andar Bloco A)
HD
500 GB
Intel® Core™
2Quad CPU
Processador
2.50GHz
Memoria
4 GB
Windows
Sistema Operacional
7Professioal
Monitor
19" LCD
Teclado
Teclado

Laboratório 2 (2º Andar Bloco A)
HD
500 GB
Intel®
Pentium® 2,69
Processador
GHz
Memoria
4 GB

Sistema Operacional
Monitor
Teclado
Mouse
Rede
Quantidade

Windows XP
Service Pack 3
15" LCD
Teclado
Mouse
Rede Wi-fi
10/100 Mbps
30
Computadores

Laboratório 4 (1º Andar Bloco B)
HD
500 GB

Processador
Memoria
Sistema Operacional
Monitor
Teclado

Intel Core I5
3.00GHz
4 GB
Debian
Squeeze 6.0.5
19,5"
Teclado
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Mouse
Rede
Drive DVD
Quantidade

Mouse
Rede 10/100
Mbps
DVD-RW
30
Computadores

Laboratório 5 (1º Andar Bloco A)
HD
500 GB
Intel Core I5
Processador
3.00GHz
Memoria
4 GB
Windows
Sistema Operacional
8Professioal
Monitor
18.5" LED
Teclado
Teclado
Mouse
Mouse
Rede 10/100
Rede
Mbps
30
Quantidade
Computadores
1º Sala do Professores
HD
160 GB
Intel Celeron
Processador
1.60 GHz
Memoria
1 GB
Windows XP
Service Pack
Sistema Operacional
2
Monitor
17"
Teclado
Teclado
Mouse
Mouse
Rede Wi-fi
Rede
10/100 Mbps
Quantidade
17

Mouse
Rede
Quantidade

Mouse
Rede 10/100
Mbps
24
Computadores

Biblioteca (Para Consulta)
HD
160 GB
Intel Celeron
Processador
1.60 GHz
Memoria
1 GB
Windows XP
Sistema Operacional Service Pack 2
Monitor
15" LCD
Teclado
Teclado
Mouse
Mouse
Rede 10/100
Rede
Mbps
40
Quantidade
Computadores
2º Sala do Professores
HD
160 GB
Intel Celeron
Processador
1.60 GHz
Memoria
1 GB

Sistema Operacional
Monitor
Teclado
Mouse
Rede
Quantidade

Windows XP
Service Pack 2
19,5" LCD
Teclado
Mouse
Rede Wi-fi
10/100 Mbps
10
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Os laboratórios foram montados com equipamentos modernos, para possibilitar a realização de
ensino prático de qualidade, sob a coordenação de um professor específico da área para o andamento e
acompanhamento das atividades junto aos discentes.
Os serviços destinados aos laboratórios atendem a todas as atividades necessárias às aulas
práticas desenvolvidas no curso, de acordo com a matriz curricular.
A FANAP adota mecanismos de manutenção e conservação que asseguram o funcionamento
permanente e otimizado dos recursos disponibilizados.

15.2 REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.
Art.1º Os Laboratórios de Informática da Faculdade Nossa Senhora Aparecida- FANAP destinam-se aos
alunos e professores e técnicos administrativos da Instituição.
Art.2º As atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Informática devem ser restritas ao ambiente
acadêmico, destinadas às disciplinas dos cursos de graduação, tecnológicos e de pós-graduação.
Art.3º Os Laboratórios de Informática poderão ser utilizados de forma individual, para pesquisa e
elaboração de trabalhos, ou de forma coletiva, para aulas.
Art.4º Ao início de cada semestre letivo, as coordenações de curso e os técnicos de TI elaborarão um
cronograma para o uso coletivo dos Laboratórios de Informática para cada disciplina e eventos
programados pelos cursos, com estipulação de salas e horários.

Parágrafo único. Depois da definição da programação, qualquer mudança será permitida após consulta
de todos os envolvidos.
Art.5º O professor da disciplina é o responsável pela orientação de trabalhos e pelas condições de trabalho
e utilização dos equipamentos.
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Art.6º O professor deve solicitar os materiais necessários à condução de seus trabalhos aos técnicos da
área de TI, com a devida antecedência.
Art.7º As aulas coletivas a serem ministradas nos Laboratórios devem ser preparadas com antecedência,
pelo professor, com o objetivo de verificar a compatibilidade dos equipamentos às necessidades previstas.
Art. 8º Cabe ao professor, orientar a preparação e a utilização dos programas e equipamentos. A
requisição de programas deve ser feita, com antecedência, ao pessoal técnico de TI, com visto da
Coordenação de curso.
Art.9º Ao término dos trabalhos/aula, o professor deverá solicitar aos alunos que organizem as cadeiras em
seus devidos lugares, desliguem os equipamentos corretamente, retornando-os à posição de origem, e que
também mantenham limpo e organizado o ambiente.
Art. 10. A utilização de forma individual de um Laboratóriode Informática é permitida fora dos horários de
aulas regulares, desde que o usuário esteja acompanhado por monitor da disciplina.
Art. 11. Para a utilização dos equipamentos, os alunos deverão observar os procedimentos e
recomendações afixados no Laboratório para a utilização e o manuseio desses equipamentos.
Art.12. Para a preservação das condições higiênico-ambientais é necessário que as atividades do
Laboratório, sejam desenvolvidas mediante algumas regras, a saber:
I- não fumar;
II - manter silêncio;
III - preservar a limpeza do ambiente;
IV - não escrever nas mesas;
V - não colocar os dedos ou as mãos sobre a tela nem objetos sobre o monitor;
VI - não comer ou beber no recinto;
VII - entrar e sair do Laboratório de forma tranquila, sem arrastar os móveis;
VIII - utilizar as instalações e os equipamentos do Laboratório da forma recomendada pelos procedimentos
da sala (em caso de dúvida, informar-se com os responsáveis);
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IX - não levar equipamentos pessoais ou de terceiros ao Laboratório;
X - identificar-se sempre que solicitado;
XI-

terminantemente

proibido

o

uso

de

celulares

no

interior

do

Laboratório

e;

XII - observar o horário de funcionamento fixado.
Art.13. Ao fazer uso dos equipamentos, o aluno deve:
I

-

verificar

se

a

máquina

apresenta

as

condições

necessárias

para

uso;

II - reportar qualquer problema ao responsável, caso constate alguma irregularidade; e
III - no caso da não observância do inciso anterior, a responsabilidade pela utilização passa a ser do
próprio aluno.
Art.14. Ao fazer uso da máquina, o aluno não deve:

I - utilizar o equipamento com o intuito de alterá-lo, mudá-lo de posição, retirar ou conectá-lo a qualquer
outro equipamento; eII - causar danos nos equipamentos.
Art.15. O uso de equipamentos, acessórios, softwares entre outros deve ser objeto de requisição pelo
professor da disciplina aos Técnicos de TI.
Art.16. Fica expressamente proibida a instalação de softwares e o acesso a salas de chats, sites
pornográficos e jogos. Está em vigência apolítica de segurança com restrição avários sites.
Art.17. Na observância às questões legais, referentes aos Direitos Autorais, não é permitida a gravação,
reprodução ou a utilização de quaisquer programas, sem a autorização ou permissão, por escrito, ao Setor
de TI.
Art.18. O descumprimento de qualquer artigo deste regulamento será considerado falta grave, com
responsabilidade administrativa, civil e criminal, conforme decisão colegiada e dependendo da gravidade
do caso.
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Art.19. É de competência da área de TI, em comum acordo com as coordenações, as demais normas e
procedimentos para o bom andamento dos trabalhos nos Laboratórios de Informática,bem como, a
manifestação nos casos omissos no presente Regulamento.
Art.20. É expressamente proibido o uso do Laboratório por pessoas estranhas ao meio acadêmico.
Art.21. Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pela Direção-Geral da Faculdade Nossa
Senhora Aparecida –FANAP.

Aparecida de Goiânia, 02 de fevereiro de 2015.
Prof. Frederico Lucas
Diretor Geral
15.3 EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL
Equipamentos Sala Audiovisual
Equipamento

CPU

Data Show
DVD
Retro Projetor
Caixa de Som

Televisão
Video Cassete

Observações
Windows 7 Profissional, Processador
Intel® Core™ I5-2310CPU@ 2,90GHz,
Memória 2GB, Gravadora HL-DTSTEVDRAM (DVD-RW), HD 300GB,
Teclado e Mouse.
Benq, Modelo MP515
Marca Sony, Modelo DVP-NS53P.
Marca VisoGraf, Modelo CS2250.
Marca Oneal, Modelo
ProfissonalMultiuse. Marca Stane
Modelo MultiporposeAmplifier. Marca
Selenium, Modelo S151A.
Marca Panassonic, Modelo TC20A12.
Marca Zenith, Modelo SAR2953BT.
Marca Panassonic, Gradiente e Philco.

Quantidade

8

13
4
7
8

6
5
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Microfone (Sem Fio)
Microfone (Auricular)
Microfone (Com fio)

Marca Shure, Modelo PGX. Marca TSI,
Modelo Pro MS-115.
Marca Karsect, Modelo
HeadSetMicrofone.
Marca Behringer, Modelo XM 1800

2
2
2

15.4Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Especializados

15.4.1 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA-NPJ

Núcleo de Prática Jurídica
O Núcleo de Prática Jurídica ,conforme o já descrito anteriormente, destina-se ao atendimento da
comunidade e é campo de estágio das disciplinas de Estágio Supervisionado. Compõe-se dos seguintes
ambientes:
- Seis Baias para atendimento individual à comunidade-com 7,36m²cada uma;
-Sala da Coordenação do NPJ ,com 9,83 m²
-Sala da Supervisão do NPJ,com 9,83 m²
-Sala de Prática Simulada,com 30 m²
-Sala para arquivo de processos e outros matérias relativos aos atendimentos, com 9,83m²
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