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INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico é um conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e 
orientam a prática pedagógica do curso. Trata-se da própria concepção do Curso que 
descreve um conjunto de habilidades e competências a serem desenvolvidas no corpo 
discente, os referenciais que norteiam a construção e implementação do curso e a 
metodologia a ser adotada. Assim, o Projeto Pedagógico não é a mera organização 
curricular, mas um posicionamento institucional diante da realidade e do desenvolvimento da 
área de conhecimento, discutido pela comunidade acadêmica que direciona a prática 
pedagógica da instituição. 

O objetivo do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Universidade Federal do 
Amapá – Campus Binacional do Oiapoque é possibilitar a reflexão crítica sobre a prática 
pedagógica com vistas à melhoria da qualidade do ensino superior na área do Direito. Além 
disso, tem como objetivos específicos definir a identidade, a diferenciação e a originalidade 
do curso, trazendo-lhe novas perspectivas.  

O projeto pedagógico exprime, assim, a articulação existente entre a questão da 
educação superior, o compromisso profissional e as transformações sociais, possibilitando 
antever as condições de ensino oferecidas. Ele articula e integra todas as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão do curso, evitando a fragmentação de disciplinas. Integra 
professores e cria conteúdos mais consistentes. Permite também avançar na questão da 
interdisciplinaridade, pois os conteúdos disciplinares passam a refletir não a 
compartimentalização, mas sim o ensino integrado e sistêmico. 

Por fim, o projeto pedagógico do curso de Direito integra-se ao projeto educacional 
global da Instituição.  
 
 
 
 
  



 6 

INSTITUIÇÃO 
 

A Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP é uma Universidade Pública 
de direito privado, mantida pela União, criada pela Lei n. 7.530, de 29 de agosto de 1986, 
e instalada pelo decreto n. 98.977, de 02 de março de 1990, vinculada ao Ministério da 
Educação, tendo sede e foro na cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá. 

Entretanto, a Universidade Federal do Amapá desde 1998 vem desenvolvendo 
atividades de ensino de graduação, pesquisa e extensão no município de Oiapoque. Hoje, 
frente a uma realidade global e altamente tecnológica em que as fronteiras se quebram e 
as relações sociais, econômicas e políticas são intensas, em seu processo de expansão 
recebe como desafio a implantação e implementação do Campus Binacional de Oiapoque.  

O Campus Binacional do Oiapoque-UNIFAP, em fronteira com a Guiana 
Francesa, é uma instituição nacional que nasce com um perfil interdisciplinar e 
transfronteiriço. Isso coloca aos acadêmicos, docentes e sociedade a ampliação das 
relações já bem estreitas entre  o estado do Amapá, a Guiana Francesa e, por extensão, 
com outras regiões da França. Essas relações se concretizam, por exemplo, por acordos 
comerciais e intercâmbio científico e cultural que já existem entre instituições do estado,  
estudantes e pesquisadores.  

O desafio da criação do Campus Binacional do Oiapoque-UNIFAP, veio a partir de 
um discurso  do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao Estado do Amapá em 
que apontou a possibilidade de se criar uma universidade na fronteira entre 
Oiapoque/Amapá e Guiana Francesa/França.  A ideia foi bastante discutida pelas 
instituições científicas no Amapá e em Brasília, quanto a sua formatação, no final de 2007 
e início de 2008, sendo citada no plano de ação franco-brasileiro na declaração conjunta 
do presidente da república francesa, Nicolas Sarkozy e, do então presidente do Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva, assinado em Saint’ Georges, fronteira com o município de 
Oiapoque/AP, em 12 de fevereiro de 2008. 
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 Neste dia, destacou-se a iniciativa do Presidente Lula em criar um Centro de 
Estudos e Pesquisas sobre a Biodiversidade na cidade de Oiapoque, tendo por objetivo 
desenvolver a cooperação universitária e científica pelo desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, com o apoio da Universidade Federal do Amapá e de outras instituições. Essas 
discussões foram ratificadas em 2009 através do Protocolo Adicional ao Acordo de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federativa Francesa publicado no D.O.U. de 08.01.2009 em que 
instituía o Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica.  

 Frente a isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) apresentou um pré-
projeto do Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica em reunião realizada no 
dia 17/05/2009 no Ministério das Relações Exteriores – MRE. A UNIFAP teve acesso 
oficial a esse pré-projeto, no dia 21 de maio de 2009, através do FAX/MEC/AI/Nº 
91/09 da Assessoria Internacional do MEC, para manifestar parecer.  A manifestação da 
UNIFAP sobre o pré-projeto foi apresentada em reunião ocorrida no MCT em 02 de junho 
de 2009, com representantes do MCT, Ministério da Educação, Ministério das Relações 
Exteriores-MRE, Instituto Brasileiro da Amazônia-IBAMA, Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade-ICMBIO e Governo do Estado do Amapá. 

 

JUSTIFICATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE DIREITO DO CAMPUS 
BINACIONAL 

 A implantação do Campus Binacional na fronteira entre o  Oiapoque e Guiana 
Francesa, tem como base a política de estreitamento das relações nos mais diversos ramos 
como o cultural, social e também no aspecto econômico. A necessidade de profissionais 
com formação em Direito está abarcada pela dinâmica de resolução de conflitos locais e 
internacionais, resguardando estudos específicos sobre direito ambiental, visto que trata-se 
de região com extensas áreas de terras indígenas e de preservação ambiental. 
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 COORDENAÇÃO DO CURSO  
 

A coordenação de curso é o órgão que congrega docentes e técnicos, de acordo 
com suas especialidades, sendo responsável, dentro da própria área de conhecimento, pelo 
gerenciamento de recursos humanos, científicos e tecnológicos para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, interiorização, bem como pela construção do saber, pelo 
aperfeiçoamento do pessoal docente e técnico e pela administração de suas carreiras. 

Ao Coordenador compete ainda representar as necessidades do curso junto aos 
órgãos competentes da IFES; convocar, presidir e participar das reuniões de Colegiado de 
Curso e prestar atendimento aos docentes e discentes do curso. 
 As atribuições do coordenador de curso são regulamentadas pelos artigos 87, 88 e 
89 do Regimento da UNIFAP, conforme segue: 
 
Art. 87. A Coordenação de Curso é o órgão responsável pelo planejamento e 
gerenciamento de recursos humanos, científicos e tecnológicos para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art.88. Cada Coordenação de Curso será dirigida por um coordenador, sendo seu substituto 
legal o vice-coordenador, ambos com mandato de dois anos, escolhidos em escrutínio 
secreto, pelos docentes, discentes e técnicos vinculados à respectiva coordenação, 
permitida a recondução por um único período subseqüente, obedecendo a legislação 
pertinente. 
§ 1º. As Coordenações serão exercidas, preferencialmente, por docente efetivo vinculado 
ao Curso. 
§ 2º. Na impossibilidade de a Coordenação ser exercida por docente efetivo a vaga poderá 
ser preenchida por técnico integrante do quadro de nível superior. 
 
Art. 89. A coordenação de curso compete: 
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do colegiado de curso; 
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II - elaborar e submeter ao seu conselho departamental o plano de atividades da 
coordenação de curso; 
III - fazer cumprir os planos de atividades dos docentes e técnicos-administrativos lotados 
na coordenação; 
IV - designar banca de revisão de provas dos discentes, quando solicitado pelo colegiado 
de curso; 
V - propor ao conselho departamental normas e critérios para a monitoria e o estágio 
curricular supervisionado; 
VI - acompanhar a freqüência e o desenvolvimento das atividades dos docentes no ensino, 
na pesquisa e na extensão, submetendo os resultados à apreciação do Colegiado de Curso.  
VII - acompanhar o desenvolvimento dos docentes em curso de qualificação através de 
relatórios específicos; e 
VIII - desenvolver outras atividades que lhe couberem por força da legislação. 
 
APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO AO DOCENTE 
 

Os desafios ligados à prática docente universitária não são poucos ou facilmente 
enumeráveis. Cotidianamente, os professores das universidades públicas se deparam com o 
resultado de um sistema educacional de ensino fundamental e médio frágil, que permite a 
formação de alunos despreparados academicamente para as exigências da vida 
universitária. Além disso, vivenciam a dura realidade do sistema universitário público, 
marcado pela carência de investimentos e pela sofrível burocracia. Os professores têm 
ainda que trabalhar com suas próprias limitações acadêmicas e didático/pedagógicas. 
Buscando auxiliar o docente em suas múltiplas funções de educador e pesquisador, o 
Colegiado de Direito da UNIFAP organizou o Programa Permanente de Apoio à Prática 
Docente em parceria com o curso de Pedagogia.  
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A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAPÁ - CAMPUS BINACIONAL DO OIAPOQUE 

ESTRUTURA FÍSICA 

Quanto à infraestrutura do campus, esta em andamento a construção de um prédio 
com três pavimentos que se dividirão em salas de aula, laboratórios e alojamento para 
professores e pesquisadores. Essa infra-estrutura se coloca como inicial para a projeção 
dos primeiros recursos alocados pelo Ministério da Educação no momento de pactuação em 
2010, para criação do Campus Binacional do Oiapoque.  

Dessa forma, o projeto para construção de novos espaços físicos objetiva a garantir 
o desenvolvimento da graduação e pós-graduação e extensão desse Campus.  No entanto, 
não se deve desconsiderar que a estrutura física atual do Campus do Oiapoque comporá, 
como já compõe a estrutura como um todo.  

Ressalte-se que os recursos que apoiarão as estratégias para organização da parte 
física e administrativa do novo campus foram previstos a partir da Reunião de Pactuação do 
Campus Binacional, datada  de 23 de dezembro de 2010. Essa reunião ocorreu entre a 
Secretaria de Educação Superior, mais diretamente com a Diretoria de Desenvolvimento da 
Rede de IFES, representada pela Profa. Adriana Rigon Weska;  a Coordenadora Federal de 
Planejamento e Orçamento das IFES , representada pela Sra. Maria Fernanda Nogueira 
Bittencourt; o coordenador Geral de Gestão da Rede de IFES o Sr. Marco Aurélio Souza 
Brito e o representante da UNIFAP, Prof. José Carlos Tavares Carvalho. Esses recursos 
seguem descritos nos quadro abaixo. 

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

Há a previsão de contratação de técnicos e professores qualificados que atendam as 
necessidades da graduação e pós-graduação relacionada aos interesses do projeto. Desse 
modo, a previsão, segundo também Ata de Reunião de Pactuação do Campus Binacional do 
Oiapoque, datada de 23 de dezembro de 2010. Com essa pactuação ficou prevista a 
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contratação  de  117 (cento e  dezessete  professores), 59  (cinquenta e nove) técnicos de 
nível superior e 88 (oitenta e oito) de nível médio, conforme quadro que segue.



ATENÇÃO AOS DISCENTES. 
 

O Campus Binacional do Oiapoque pretende oferecer ao seu corpo discente 
atendimento Psicológico através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários(PROEAC), visando a identificação e a solução das dificuldades 
pedagógicas e acadêmicas dos alunos de graduação. 
 Os acadêmicos contam ainda com o atendimento da Coordenação de Curso e 
professores, que os orientam em projetos de iniciação científica, monitorias, trabalhos 
de conclusão de curso, estágios supervisionados e em orientações pedagógicas na 
rotina das salas de aulas. A Coordenação dedica parte das horas em que esta na 
coordenação para o atendimento aos acadêmicos, para prestar-lhes orientação no 
que se fizer necessário em sua vida acadêmica. 
 
 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

O Campus Binacional do Oiapoque, em cumprimento ao que preconiza o 
Estatuto da Universidade Federal do Amapá, promove atividades de extensão na 
forma de eventos científicos, culturais, cursos, seminários, congressos e outros. Tais 
atividades buscam divulgar os conhecimentos produzidos pela Universidade, estimular 
o debate acadêmico e auxiliar na formação do espírito crítico e na consciência cidadã 
dos acadêmicos e da comunidade em geral.  

O Curso de Direito, por meio de sua Coordenação e professores, pretende 
estimular a participação dos acadêmicos em atividades de extensão, de forma a 
complementarem sua formação. Isso ocorre tanto em atividades de extensão 
promovidas pelo próprio Curso ou pela Universidade, quanto em atividades 
promovidas por outras instituições ou órgãos. 

Os acadêmicos devem cumprir 300 horas de atividades complementares, em 
atendimento ao disposto nas Diretrizes Curriculares do curso de Direito, estabelecidas 
pela Resolução CNE/CES n. 9, de 2004. O cumprimento das atividades 
complementares está disciplinado em regulamento próprio, aprovado pelo Colegiado 
do Curso. 
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As atividades complementares do Curso de Direito têm caráter técnico, 
científico e/ou cultural e são relacionadas ao projeto pedagógico. Para tanto, 
diferentes atividades são estimuladas, tais como pesquisa, participação em 
congressos, seminários, oficinas, workshop’s e outros eventos.  

É importante salientar que as atividades complementares são também 
desenvolvidas em outras instituições, ainda que a UNIFAP tenha responsabilidade 
pela oferta regular de atividades para seus alunos e comunidade.  

A participação nas atividades é comprovada através da apresentação do 
certificado, quando realizada fora da universidade, a coordenação do NPJ, 
responsável por manter o arquivo individual dos estudantes para comprovação das 
atividades complementares realizadas ao longo do curso. Uma vez integralizada a 
carga horária de 300h pelo estudante, a Coordenação do NPJ encaminha a pasta do 
estudante ao departamento responsável pelo registro. 

O formando só poderá colar grau após a conclusão da carga horária total 
exigida que é de 300h. As tarefas desempenhadas em estágio curricular obrigatório 
não poderão ser computadas cumulativamente como atividades complementares. 
 
APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE 
 
 O apoio pedagógico aos discentes será realizado pela Coordenação do Curso 
e pelos próprios professores. Para efetivar uma proposta de apoio pedagógico aos 
alunos, desatrelada de paternalismo, é importante que essas ações estejam 
intimamente ligadas às atividades curriculares. Esse apoio acontece para os 
acadêmicos do curso de Direito através da atuação dos professores na condução das 
aulas e nas orientações de Trabalho de Conclusão de Curso, do Estágio Curricular, 
dos Projetos de Extensão e dos Projetos de Pesquisa. 
 Dentre as atribuições da Coordenação de Curso, o apoio pedagógico aos 
acadêmicos tem grande importância. Tal ocorre não só em razão do disposto no 
artigo 89 do Regimento da UNIFAP, mas principalmente porque há a compreensão 
de que para que se torne sujeito de sua aprendizagem, o discente necessita ser 
apoiado e receber o indicativo do caminho a ser trilhado pela Coordenação e pelos 
professores. Isso não implica em assumir posição paternalista em relação aos 
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acadêmicos, mas sim em, partindo de suas experiências e realidades, auxiliar na 
busca do caminho que trilharão. 
 
 
ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 

O Campus Binacional do Oiapoque objetiva disponibilizar aos acadêmicos 
atendimento psicológico. Através desse atendimento também é realizado o 
acompanhamento psicopedagógico dos acadêmicos, quando detectada sua 
necessidade. 

O trabalho consiste em auxiliar o acadêmico, através do aconselhamento 
psicológico individual e encaminhamento para auxílio pedagógico, se assim for 
necessário. Na maioria das vezes, basta uma simples conversa para que o aluno 
retorne ao equilíbrio emocional e consiga superar suas dificuldades e resolver seus 
problemas. 

Os professores são orientados a encaminhar a Coordenação de Curso os 
alunos que percebam estar enfrentando dificuldades. O coordenador, por sua vez, faz 
o encaminhamento para o atendimento psicológico ao departamento que será o 
responsável. 
   
 
MECANISMOS DE NIVELAMENTO 
 

Vivemos uma época da supervalorização da linguagem visual em detrimento 
da linguagem verbal, fato que, associado a muitos outros de natureza social, política e 
cultural (o quadro de miséria da população brasileira bem como a ausência de uma 
política educacional séria e atuante em nosso país), tem contribuído sobremaneira 
para que a expressão, tanto oral quanto escrita, seja precária. 

As conseqüências, pois, têm sido desastrosas no que diz respeito à 
aprendizagem da língua portuguesa. Desde questões gramaticais até a elaboração de 
um pensamento claro e coerente, os problemas são muitos. O fato é que os alunos 
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que chegam ao ensino superior apresentam defasagens, de variadas proporções, em 
relação à comunicação e expressão em língua portuguesa.  

Cientes desse contexto, o Colegiado de Direito disponibiliza, na estrutura do 
curso, a disciplina Língua Portuguesa e Comunicação, com objetivo claro de promover 
o nivelamento entre os alunos e o aprofundamento dos conhecimentos no uso culto 
da linguagem, próprio da linguagem acadêmica. O Colegiado disponibiliza ainda, na 
estrutura do curso, a disciplina Lógica e Argumentação Jurídica, para possibilitar aos 
acadêmicos o desenvolvimento ainda maior de sua expressão tanto escrita quanto 
oral.  
 
 
ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 

O Campus Binacional pretende implantar o projeto de acompanhamento do 
egresso, disponibilizando em  homepage um local dedicado a seus ex-alunos, para 
que continuem com vínculo com a instituição. Nesse espaço, os egressos terão 
acesso aos cursos de extensão, pós-graduação entre outras atividades acadêmicas, 
estimulando assim a busca pela educação continuada. Os ex-alunos terão 
oportunidade de participar de outras atividades que estiverem sendo oferecidas pela 
Universidade.  

A preocupação maior da instituição é manter contato com o aluno após a 
conclusão do seu curso de graduação, orientando-o na prática profissional e na 
aquisição continuada de novos conhecimentos. Além disso, há o interesse em manter 
a integração entre os egressos e alunos regularmente matriculados, promovendo um 
canal constante de comunicação. Não bastasse isso, essa interação com os egressos 
é importante até mesmo no processo de avaliação dos cursos de graduação e no 
desvendamento do quanto contribuíram para a formação profissional dos egressos – 
em que aspectos os egressos julgam que sua formação foi adequada e onde julgam-
na defasada para dar resposta as demandas que encontram como profissionais do 
Direito. 

A Universidade Federal do Amapá tem consciência de que sua participação 
junto aos formandos não se esgota no momento da colação de grau. A mesma 
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estende-se ao longo do exercício profissional desenvolvido pelo egresso, tornando-se 
uma referência viva e atuante para o desempenho satisfatório dos nossos 
profissionais no mercado de trabalho. 
 
BOLSAS DE ESTUDO 
 

Por se tratar de uma universidade pública a concessão e bolsas de iniciação 
científica estão ligadas ao desenvolvimento de projetos dos professores aprovados 
pelos órgãos de fomento como SETEC/GOV/AMAPÁ, CNPq e Capes.  
 
BOLSA DE TRABALHO OU DE ADMINISTRAÇÃO 
  

A UNIFAP oferece modalidade de bolsa trabalho para seus alunos, 
administrada pela Pró-reitoria de Extensão que deverá ser ampliada para o Campus 
Binacional do Oiapoque. 
 
PROJETO DO CURSO 

 
No projeto pedagógico do curso de Direito do Campus Binacional do 

Oiapoque/UNIFAP estão sendo observados tanto a Dimensão didático-pedagógica, 
Corpo Docente, como as futuras para atender não só ao disposto nas Diretrizes 
Curriculares para os cursos de bacharelado em Direito, estabelecidas pela Resolução 
CNE/CES n. 9, de 2004, mas também com vistas a atender as demandas locais e 
peculiaridades regionais da área de fronteira Oiapoque – Guiana Francesa. Dessa 
forma, todos os esforços culminam na atual proposta pedagógica, que pretende 
integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão do curso, como forma de 
possibilitar uma formação adequada aos acadêmicos do curso de Direito do Campus 
Binacional. 
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PRINCÍPIOS DA FORMULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CAMPUS 
BINACIONAL DO OIAPOQUE 
 
 A atividade de formulação do projeto pedagógico do curso de Direito do 
Campus Binacional foi orientada todo o tempo pelos princípios da globalidade, da 
participação coletiva e da dinamicidade, conforme segue: 
 

 Globalidade – segundo este princípio, a formulação do projeto 
pedagógico será abrangente, ou seja, perpassará todos os aspectos do projeto 
pedagógico. Tudo poderá ser avaliado, repensado, reformulado. 

 Participação coletiva – tal princípio traduz o envolvimento de todos: 
professores, alunos, coordenação e corpo técnico nos diferentes momentos do 
trabalho de reformulação do projeto pedagógico. 

 Dinamicidade – tal princípio traduz o entendimento segundo o qual o 
projeto pedagógico é processo dinâmico de ação, reflexão, ação. Assim, vai muito 
além da simples confecção de um documento. O documento deverá ser a síntese de 
todo o processo que orientará as ações de execução do mesmo. 

 
QUADRO DE APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 

DIREITO – BACHARELADO 
Total de Vagas Anuais 50  

Número da Alunos por Turma 50 

Turno de Funcionamento Noturno 

Regime de Matrícula Seriado Semestral 

Carga Horária Total  4.080h/a ou 3.700 h/r 

Integralização Mínimo: 10 semestres 
Máximo: 16 semestres 
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CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
 Inserção do Curso 

Para justificar a existência e descrever os objetivos do curso de Direito da 
UNIFAP, necessário, antes, compreender suas inserções regional e institucional, bem 
como sua percepção acerca do ensino jurídico no Brasil. 
 O estado do Amapá localiza-se no extremo norte do Brasil, fazendo fronteira 
setentrional com a Guiana Francesa, a oeste, sul e sudeste com o estado do Pará e 
a leste com o oceano Atlântico. Em 1943 foi elevado à categoria de Território Federal 
e, com a promulgação da Constituição em 1988, transformado em Estado membro da 
União. 
 Historicamente, estas terras foram objeto de projetos concebidos 
exogenamente e implantados sem a existência de um envolvimento da população 
local. Como exemplo dessa realidade, pode-se citar a instalação, na década de 40, 
de uma grande empresa mineradora, que se retirou do estado deixando um passivo 
sócio-ambiental ainda não totalmente dimensionado. Outro exemplo, mais recente, foi 
a criação, em 2002, do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque – maior 
unidade de conservação de proteção integral do planeta, pelo governo Fernando 
Henrique Cardoso, sem qualquer consulta à comunidade diretamente atingida por tal 
medida.  

O Amapá possui uma população estimada em 594.587 habitantes, 
distribuídos em dezesseis municípios, sendo os mais populosos a capital Macapá, 
com 355.408 habitantes, Santana, com 98.600 habitantes, e Laranjal do Jarí, com 
35.872 habitantes, de acordo com dados do IBGE relativos ao ano de 2005. O 
Amapá conta com 55% de seu território constituído de reservas de proteção ambiental 
e indígena, sendo o estado com maior índice de preservação ambiental do país. 

 
É nesse contexto que se insere a Universidade Federal do Amapá, única 

instituição de ensino superior mantida pelo poder público federal no estado. A 
Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP foi criada pela Lei n. 7.530, de 
29 de agosto de 1986, e instalada pelo decreto n. 98.977, de 02 de março de 
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1990. Em 1991 começou a funcionar de fato, após a nomeação de uma Reitoria 
Pró-tempore e com a realização de exames vestibulares para nove cursos 
inicialmente concebidos, dentro os quais, o curso de Direito. 

Atualmente, a UNIFAP desenvolve suas atividades em quatro campi : a sede, 
localizada em Macapá, denominada Campus Marco Zero, o qual dispõe de uma área 
com 906.722,45 m2, dos quais 38.000,00 m2 de área construída, distribuídas em 
blocos de salas de aulas, laboratórios, prédios administrativos, ginásio de esportes, 
biblioteca central, unidade de saúde, espaço de uso múltiplo e almoxarifado; o 
campus Santana, localizado no município de mesmo nome, onde funciona o curso de 
Arquitetura e Urbanismo; o Campus Norte, localizado no município de Oiapoque – 
doravante nominado Campus Binacional do Oiapoque – e o Campus Sul, localizado 
no município de Laranjal do Jarí. A UNIFAP possui ainda um Núcleo de Extensão no 
município de Serra do Navio, onde são desenvolvidos cursos de qualificação para 
professores do Ensino Médio em diferentes áreas. O curso de Direito localiza-se na 
sede da UNIFAP, onde dispõe de salas de aula, sala dos professores, sala da 
coordenação, NPJ e videoteca. 

FALAR DO CAMPUS OIAPOQUE  

O antigo campus norte, agora Campus Binacional do Oiapoque já passou por processo de implantação 

e reconhecimento de seu curso de formação superior em Licenciatura Intercultural Indígena, com sua primeira 

turma  graduada em 2011;  uma turma em processo de conclusão de curso em 2013; e mais oito turmas em 

franco processo de graduação. Cumpre mencionar que  o município conta com uma população de quase sete mil 

indígenas de diversas etnias, quais sejam: Palikur, Karipuna, Wajãpi, Tiriyó, Katxyana, Galibi Marworno, 

Galibi Kalinã.  

Toda essa dinâmica de fronteira, povos e línguas diferentes, além das reservas ambientais como o 

Tumucumaque e o Cabo Orange, além dos conflitos causados pela atividade mineradora clandestina demanda 

por si só, grande quantidade de geração de conhecimentos e serviços jurídicos que regulem todas essas 

relações. 
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Fato é que o isolamento geográfico e rodoviário que o município experimenta desde sua fundação 

contribui para a escassez de profissionais de todas as áreas, notadamente de saúde e educação, que possam 
atender as demandas de sua população residente.  

  
Compreensão acerca do ensino jurídico 

 Após situar o curso em sua região e instituição, necessário agora apresentar 
sua compreensão acerca do ensino jurídico no Brasil ao longo de sua história. 

O ensino jurídico, desde sua instalação no Brasil, em 1827, até o presente, 
passou por vários momentos, dos quais destacaremos dois - a crise, principalmente a 
partir da década de 80, e as tentativas de reforma, a partir da década de noventa. 

A crise vivenciada pelo ensino jurídico já era mencionada há muito tempo. 
Nesse sentido, há referências à aula inaugural proferida por Santiago Dantas na 
Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1955. Nela, o ilustre jurista 
buscava diagnosticar o problema da educação jurídica no Brasil e apontava prováveis 
soluções, conforme ensina Rodrigues (1995).  

A partir da década de noventa, surgem tentativas de reconhecimento da crise 
e propostas para sua superação. Como parte importante dessa movimentação, 
conforme Pôrto (2000), a OAB, em 1992, em contato com alguns professores de 
diferentes cursos jurídicos, passou a realizar um trabalho de tomada de consciência 
sobre a realidade dos cursos jurídicos no Brasil e dos fatores que contribuíram para 
sua crise. A decadência dos cursos jurídicos se deu paulatinamente. Isso ocorreu 
principalmente a partir do momento em que o mercado tradicional (dividido 
basicamente em advocacia e cargos públicos, como magistratura e promotoria) se 
saturou. Concomitantemente, há o surgimento de novas demandas sociais1, 
principalmente a partir das décadas de 70 e 80, que exigiam uma nova postura 
profissional, para a qual os bacharéis não haviam sido educados.  

Pôrto faz um relato sobre a evolução dos trabalhos da Comissão da OAB, que 
culminou com a configuração de um mapa do ensino jurídico em crise. A partir das 
constatações oriundas dos diálogos que a OAB manteve com professores, foi possível 
identificar um modelo de ensino jurídico marcado por características singulares, que 

                                                 
1
 Pôrto traz como exemplo os movimentos populares que vão surgindo, levando grupos de trabalhadores, 

mulheres, negros, entre outros, a reivindicarem por seus direitos. É o momento de emergência dos 

chamados movimentos sociais, segundo registro de vários sociólogos do direito. (2000, p. 40) 



 21 

também justificavam a crise vivida. Esse ensino jurídico, que Inês chama de “modelo 
central”, tem como características a descontextualização, o dogmatismo e a 
unidisciplinaridade. 

Ao explicar a dimensão de cada uma das características apontadas, Pôrto 
(2000, p. 33) inicia afirmando que o ensino é descontextualizado, pois nega o 
pluralismo jurídico. Considerando que o poder existe na sociedade sob diferentes 
formas, acaba estruturando as relações entre os homens e criando uma pluralidade 
de contextos jurídicos. O ensino jurídico, entretanto, funda-se na noção de que o 
poder só existe numa forma específica – a forma estatal – e, conseqüentemente, só 
há um legítimo contexto produtor do direito. Esse entendimento descontextualizado 
não possibilita o reconhecimento das várias esferas de produção do Direito. Assim, 
sendo apenas um o contexto reconhecido, não cabe nem mesmo questioná-lo. Dessa 
forma, os bacharéis aprendem apenas a reproduzir o já existente, não se preparando 
para novas demandas sociais, já que não reconhecem nelas o direito.  

A segunda característica do modelo de ensino jurídico em crise identificado por 
Pôrto é o dogmatismo. A autora afirma que os juristas possuem o poder de dar forma 
própria – ou forma jurídica – às questões da vida. Essa práxis cria um ambiente 
profissional distante da realidade cotidiana do homem comum, que não tem acesso ao 
campo jurídico. A tradução dos conflitos da vida para o campo do direito, empreitada 
pelos juristas, constitui-se numa forma de assegurar a mistificação do direito.  

A terceira característica do modelo de ensino jurídico em crise é a 
unidisciplinaridade, que, ainda segundo Pôrto, significa a fragmentação do objeto que 
se dá a conhecer no processo de ensino e aprendizagem. O aluno, desta forma, não 
se reconhece no objeto de estudo, pois os saberes de que já dispõe e sua realidade, 
não dialogam com esse novo objeto de estudo, que é o Direito. A unidisciplinaridade 
ocorre, pois as fronteiras do conhecimento jurídico não permitem contato com outros 
saberes e deles vai se distanciando. Além disso, mesmo dentro do ensino do direito, 
há a fragmentação em disciplinas que, muitas vezes, parecem não guardar nenhuma 
relação entre si. A fragmentação do ensino jurídico se faz sentir de duas formas – na 
distância entre o direito e a realidade do aluno e, dentro do direito, na distância entre 
as disciplinas. 
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 Se observarmos as discussões traçadas em torno da educação nesse período, 
verificaremos que não só o ensino jurídico passa a ser questionado por seus 
profissionais, mas de forma mais ampla todo o modelo de conhecimento e produção 
científica até então vigente. 

Tratando especificamente da educação, Moraes (2004) entende que há 
relação dialética, interativa entre o modelo de ciência que prevalece num certo 
momento histórico e o que ocorre na área educacional, nos enfoques epistemológicos 
adotados e nas práticas pedagógicas desenvolvidas. Assim, tomando as teorias da 
relatividade e da física quântica como referenciais que vão modificar toda a 
concepção de ciência até então dominante, demonstra como estas influenciaram a 
educação. Como exemplo, cita o resgate da visão de contexto, o respeito à 
diversidade, a superação da visão mecânica, superespecializada e o reconhecimento 
da inter-relação e interdependência entre os sujeitos e o mundo natural. Afirma que 
os problemas atuais da educação têm relação direta com a visão cartesiana de 
mundo e os valores que lhe são subjacentes. Para fundamentar sua obra, Moraes 
aborda as teorias que tratam da construção do conhecimento que têm relação com o 
novo paradigma científico trazido pelas teorias da relatividade e da física quântica. 
Assim, se fundamenta em Piaget, Paulo Freire, Papert e Howart Gardner. A partir daí 
conceitua o que chama de paradigma educacional emergente afirmando ser este 
construtivista, interacionista, sociocultural e transcendente. É construtivista porque 
concebe o conhecimento como algo em construção, transformando-se mediante a 
ação do indivíduo no mundo. É interacionista porque entende que o sujeito e o objeto 
são organismos vivos, ativos, abertos, em constante intercâmbio com o meio 
ambiente e que mediante tais processos interativos, um modifica o outro e os sujeitos 
se modificam entre si. É sociocultural porque compreende que o ser se faz na 
relação, que o conhecimento é produzido na interação com o mundo físico e social, 
com base no contato do indivíduo com sua realidade, com os outros, incluindo aqui 
sua dimensão social, dialógica, inerente à própria construção do conhecimento que 
não poderia existir sem o diálogo do homem com si mesmo e com o mundo que o 
cerca. É transcendente porque significa a tentativa de ir mais além, de superar-se, de 
compreender-se como parte do universo. 
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 Em sua obra, ao procurar estabelecer o que chamou de os sete saberes 
necessários à educação do futuro, Morin (2002) afirma ser esta confrontada pela 
inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes 
desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada 
vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 
planetários. 

Identificada a crise e suas características, procuraremos identificar as 
tentativas de superá-la. No ensino jurídico chamaremos essa tentativa de superação 
do modelo tradicional em crise de reforma. Considerando que reforma significa dar 
nova forma, modificação, entendemos ser o termo apropriado para o movimento 
ocorrido a partir de 1990. 
 Uma vez caracterizada a crise, surgem inúmeras propostas de reforma, 
oriundas de vários setores. Todavia, dentre todas, as mais efetivas, e que acabaram 
sendo implantadas, foram a averiguação e definição de parâmetros de qualidade para 
os cursos jurídicos, respeitadas suas singularidades, que culminaram na fixação das 
novas diretrizes curriculares pelo Ministério da Educação. 
 Nesse movimento de reforma, a OAB teve papel importante. Em 1992 
constituiu sua Comissão de Ensino Jurídico, composta por conselheiros federais da 
Ordem e por advogados e professores de Direito de todo o país. Antes disso, 
conforme Bittar (2001), as iniciativas por mudanças eram assistemáticas, não 
consolidadas e dependiam, fundamentalmente, da atuação de pesquisadores, críticos 
e professores, mas que não contavam com a força política, institucional, profissional e 
social da OAB. 
 Partindo de diagnóstico do ensino de Direito em todo o país, foram fixados 
critérios de avaliação para os cursos, que foram chamados de parâmetros de 
qualidade. Os parâmetros de qualidade eram compostos de dois tipos de critérios, os 
quantitativos e os qualitativos. Através dos quantitativos buscava-se avaliar a 
realidade do ensino jurídico pela quantificação de alguns aspectos, como averiguação 
do número de acadêmicos, do número de professores titulados e do acervo na 
biblioteca em cada curso. Já os critérios qualitativos se prestavam a conhecer as 
dimensões do modelo central do ensino jurídico, buscando uma conexão entre os 
aspectos pedagógicos dos cursos e as questões sociais de seu contexto. Assim, eram 
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indagados: o enfoque pedagógico que cada curso privilegiava, a função social do 
curso, o tipo de conhecimento que produziam e as habilidades profissionais 
estimuladas nos alunos. (PÔRTO, 2000, p. 66). 

As diretrizes curriculares estabelecidas através da Portaria MEC n. 1.886/94 
representaram um significativo avanço nos parâmetros qualitativos estabelecidos para 
os cursos jurídicos. É a partir dessas diretrizes que se tornam obrigatórias as 
atividades de pesquisa e extensão e a realização do trabalho de conclusão de curso. 
Todavia, conforme descrito posteriormente no Parecer CNE/CES n. 055/2004 e 
reproduzido no Parecer CNE/CES n. 211/2004, a Portaria Ministerial 1.886/94, 
embora possibilitasse às instituições a fixação de seus currículos plenos, guardava 
uma contradição em seus termos, pois ao mesmo tempo em que assegurou liberdade 
para as instituições fixarem seus currículos, também determinava que isso fosse 
possível desde que observado o conteúdo mínimo estabelecido para o curso jurídico. 
Sua ementa definia que a portaria visava implantar as diretrizes curriculares e o 
conteúdo mínimo do curso jurídico. Tal incoerência na redação da ementa da Portaria 
demonstra que a liberdade dada às instituições só era possível se o currículo proposto 
contivesse as matérias descritas naquele ato normativo. As instituições tiveram que 
adaptar seus cursos a nova estrutura trazida pela Portaria 1.886/94 até 1998. 

Apesar dessas críticas, é inegável que a Portaria Ministerial representou 
grande ruptura com o modelo de ensino de direito até então vigente, pois é a partir 
dela que se passou a reconhecer as peculiaridades regionais e institucionais, a 
liberdade para as instituições estabelecerem as propostas pedagógicas de seus 
cursos, mesmo que de forma limitada, e a reconhecer a necessidade de integração 
das atividades de pesquisa, extensão e ensino no curso de Direito. Além disso, a 
Portaria inovou ainda ao possibilitar que os cursos passassem a ter especializações 
ou habilitações temáticas, conforme suas singularidades e vocação. 

Mais recentemente, o Ministério da Educação, através da Câmara de Ensino 
Superior, do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), órgão responsável por 
expedir as diretrizes curriculares nacionais para todos os cursos superiores, baixou a 
Resolução n. 9, de 2004, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares para os cursos 
de bacharelado em Direito para todo o País. A expedição dessa resolução deu-se em 
função da necessidade de aprimorar o conteúdo da Portaria n. 1.886/94, 
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principalmente a partir da entrada em vigor da nova LDB, Lei 9.394, em 1996, e da 
Lei 10.172, de 2001, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação. 

Se as diretrizes estabelecidas pela Portaria n. 1.886/94 representaram uma 
proposta de grande avanço qualitativo no ensino jurídico, as diretrizes fixadas em 
2004, através da Resolução CNE/CES n. 9, representam o amadurecimento da 
proposta e a ruptura definitiva daquele modelo central de ensino jurídico (dogmático, 
descontextualizado e unidisciplinar) tão bem identificado por Inês Pôrto em sua obra. 

Daí depreende-se a proximidade das atuais diretrizes para os cursos de Direito 
com o paradigma educacional emergente identificado por Moraes em sua obra. As 
diretrizes curriculares passam a fornecer apenas as linhas gerais para que as 
instituições possam estruturar suas propostas pedagógicas, de forma autônoma, 
criativa, ajustada a suas vocações, demandas sociais e mercado de trabalho.  
 Verificamos que o movimento de reforma acabou culminando numa 
reestruturação significativa dos cursos jurídicos, ainda em plena implantação. Essa 
reformulação proposta reconhece a pluralidade do fenômeno jurídico e sugere que os 
bacharéis sejam formados de acordo com essa pluralidade. Reconhece, ainda, a 
necessidade de uma postura ética associada à responsabilidade social e profissional 
dos bacharéis. Sugere que a formação dos mesmos ultrapasse aquela velha fórmula 
de reprodução do já sabido. Assim, objetiva que os profissionais do direito sejam 
capazes de formular soluções criativas para as novas demandas de uma sociedade 
em constante mutação. Que tenham consciência dos problemas de seu tempo e de 
seu espaço e se posicionem frente a eles. 
 Os efeitos da reforma do ensino jurídico ainda não podem ser totalmente 
sentidos, já que os profissionais a serem formados nessa nova perspectiva ainda 
estão em formação. Em sendo atingida a amplitude das reformas propostas através 
das Diretrizes Curriculares Nacionais, certamente um importante passo no sentido de 
superação daquele velho estereótipo do operador do direito: mistificado, 
descomprometido com as demandas de seu tempo e espaço e burocrata terá sido 
dado. 
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OBJETIVOS DO CURSO 
 
 O curso de Direito da UNIFAP, através do presente projeto, visa superar o 
modelo tradicional de ensino jurídico, não só em sintonia com o que dispõe as 
Diretrizes Curriculares estabelecida pela Resolução CNE/CES n. 9/2004, mas 
principalmente por entender a necessidade desse movimento no âmbito do curso. 
Destarte, objetiva formar profissionais do direito aptos a atuar nos diferentes campos 
do Direito, de forma consciente e crítica, numa perspectiva cidadã. Tais profissionais 
devem atrelar formação técnico-jurídica com eticidade e humanidade.  

Os profissionais formados pelo curso de Direito da UNIFAP devem estar 
conscientes de sua historicidade e inserção local no Amapá. Aptos a atuar em 
qualquer local, mas sem perder a dimensão das peculiaridades da Amazônia e, em 
especial, das questões historicamente postas pela fronteira no extremo norte do 
estado. Que sejam profissionais do novo milênio, aptos a dar respostas às diferentes 
demandas oriundas dessa sociedade, que tem se modificado com muita rapidez e que 
requer profissionais adaptáveis a novas situações. 

Tais profissionais devem, portanto, ser criativos na busca de soluções novas 
para situações novas e inesperadas. Devem ser capazes de aprenderem de forma 
continuada e autônoma. 

Para tanto, o curso de Direito da UNIFAP busca integrar os conhecimentos 
teóricos e práticos, aliando as atividades de ensino aquelas de extensão e pesquisa, 
como forma de instrumentalizar os estudantes para enfrentar as exigências da vida 
profissional e social que surgirão. 
 
 
PERFIL DO EGRESSO 

 
Partindo das reflexões acerca das inserções do curso e tendo ainda por 

orientação o disposto na Resolução CNE/CES n. 9/2004, o perfil desejado de 
formando que norteia o curso de Direito da UNIFAP orienta-se por: 
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 Sólida e permanente formação humanística e técnico-jurídica, 
necessária à compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações 
sociais; 

 Conduta ética permanente, tanto em sua atuação profissional, quanto 
em sua vida e atuar social; 

 Capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 
jurídica, aliada a capacidade de argumentação e mediação de conflitos; 

 Consciência dos problemas de seu tempo e seu espaço e capacidade 
de buscar soluções criativas para os mesmos; 

 Capacidade de aprendizagem continuada e autônoma, necessárias 
para sua permanente inserção e atuação profissional e social; 

 Postura reflexiva e de visão crítica, indispensável ao exercício da 
ciência do direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 
 

A esse perfil, agregamos a necessidade de formar profissionais que aliem 
conhecimentos técnico-jurídicos ao conhecimento tradicional, tão característico da 
região amazônica. O profissional a ser formado pelo curso de Direito da UNIFAP deve 
estar conectado com sua região, apto a contribuir no estudo e na busca de soluções 
aos problemas peculiares da Amazônia. Todavia, tal diferencial não deve representar 
um distanciamento em relação as questões do Brasil e as questões supranacionais.  
 
 
 
CURRÍCULO 
 
 O presente projeto, em sintonia com as Diretrizes Curriculares estabelecidas 
pela Resolução CNE/CES nº 9/2004, propõe a inclusão de novas disciplinas em 
relação ao projeto anterior, privilegiando aquelas que dão um enfoque regionalizado 
ao curso. Os conteúdos estão dispostos em disciplinas que, por sua vez, integram os 
três eixos de formação: fundamental, profissional e prático, conforme orientam as 
Diretrizes Curriculares. As disciplinas dos três eixos de formação comunicam-se e 
estão dispostas em blocos, ao longo dos cinco anos - dez semestres. 
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 O eixo de formação fundamental tem por objetivo integrar o estudante no 
campo do Direito, estabelecendo as relações deste com outras áreas do 
conhecimento. Integram este eixo conteúdos essenciais de Antropologia, Sociologia, 
Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História e Psicologia. 

O eixo de formação profissional abrange conteúdos essenciais sobre Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, 
Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual. 
Nesse eixo, pretende-se abranger o enfoque dogmático, mas também o conhecimento 
e aplicação do direito, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do direito, 
estudados de forma sistemática e contextualizados segundo a evolução da Ciência do 
Direito e sua aplicação às mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais do 
Brasil e suas relações internacionais. 

O eixo de formação prática visa integrar a prática e os conteúdos teóricos 
desenvolvidos nos demais eixos, envolvendo as atividades relacionadas ao Estágio 
Curricular, o Trabalho de Conclusão de Curso e as Atividades Complementares. 

Como diferencial do curso de Direito da UNIFAP, os estudantes poderão optar 
dentre duas disciplinas ofertadas no último semestre que são: Temas Emergentes em 
Direito ou LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais (Decreto 5.626/2005) e ainda, 
dentro do eixo de formação prática, mais especificamente dentro das atividades 
complementares, além das demais atividades passíveis de serem computadas, 
segundo regulamento próprio, os estudantes poderão cursar disciplinas específicas 
ao longo do curso. Dessa forma, pretende-se ampliar ainda mais a possibilidade dos 
alunos em elegerem seu próprio percurso curricular. Ao todo, são ofertadas 
disciplinas, que tem como foco central a temática amazônica, o aprofundamento de 
conhecimentos específicos ou mesmo o preparo para um futuro atuar na docência do 
Direito. Assim, dentre as atividades complementares, os estudantes poderão cursar 
dentre as seguintes disciplinas ofertadas: Populações Tradicionais e Meio Ambiente, 
Bioética e Direito, Juizados Especiais, Lógica e Argumentação Jurídica, Criminologia, 
Medicina Legal, Historia do Direito, Legislação Educacional e Didática do Ensino 
Superior.  

O projeto pedagógico apresenta na matriz curricular em cumprimento as regras 
do MEC sobre carga horária mínima e inclusão de LIBRAS com disciplina optativa.   
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Eixo de formação fundamental 

 
Introdução ao Estudo do Direito I e II 

Ciência Política com Teoria Geral do Estado 
Linguagem Jurídica 

Metodologia Científica 
Antropologia Jurídica 

Filosofia Jurídica 
Sociologia Jurídica 

Etnologia Amazônica 
Fundamentos de Economia 

Psicologia Jurídica 
 

Eixo de formação profissional 
 

Direitos Humanos 
Direito Constitucional I e II 
Direito Administrativo I e II 

Direito Tributário 
Direito Econômico 

Direito do Trabalho I e II 
Direito Processual do Trabalho 

Direito Agrário 
Direito Indígena e Afro-brasileiro 

Direito Ambiental I e II 
Direito da Criança e do Adolescente 

Direito do Consumidor 
Direito Eleitoral 

Direito da Navegação 
Direito da Seguridade Social 

Direito da Informática 
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Direito Minerário e dos Recursos Hídricos 
Direito Civil I, II, III, IV, V e VI 
Direito Empresarial I, II, III e IV 

Responsabilidade Civil 
Teoria Geral do Processo 

Direito Processual Civil I, II e III 
Direito Penal I, II, III e IV 

Direito Processual Penal I e II 
Direito Internacional Público 
Direito Internacional Privado 

Direito Florestal 
Temas emergentes em Direito ou LIBRAS 

 
Eixo de formação prática 

 
Deontologia Jurídica 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II 
Estagio e Pratica Jurídica I, II, III, IV e V 

Atividades Complementares 
 
 
MATRIZ CURRICULAR 
 
 
1º Semestre CH CREDITOS 
Introdução ao Estudo do Direito I 60h/a 4 
Ciência Política e Teoria Geral do Estado 60h/a 4 
Língua Portuguesa e comunicação 60h/a 4 
Metodologia Científica 60h/a 4 
Direitos Humanos 60h/a 4 
Antropologia Jurídica 60h/a 4 
 360 h/a 24 
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2º Semestre   
Filosofia Jurídica 60h/a 4 
Introdução ao Estudo do Direito II 60h/a 4 
Etnologia amazônica 60h/a 4 
Fundamentos de Economia 60h/a 4 
Direito Civil I 60h/a 4 
Linguagem Jurídica 60h/a 4 
 360 h/a 24 
3º Semestre   
Deontologia Jurídica 60h/a 4 
Direito Civil II 60h/a 4 
Teoria Geral do Processo 60h/a 4 
Direito Penal I 60h/a 4 
Direito Constitucional I 60h/a 4 
Direito Administrativo I 60h/a 4 
 360 h/a 24 
4º Semestre   
Direito Constitucional II 60h/a 4 
Direito Civil III 60h/a 4 
Direito Penal II 60h/a 4 
Direito Administrativo II 60h/a 4 
Direito Processual Civil I 60h/a 4 
Direito Internacional Privado 60h/a 4 
 360 h/a 24 
5º Semestre   
Direito Empresarial I 60h/a 4 
Direito Civil IV 60h/a 4 
Direito Penal III 60h/a 4 
Direito Processual Civil II 60h/a 4 
Direito Internacional Público 60h/a 4 
Direito Tributário 60h/a 4 
Estágio e Prática Jurídica I 90 h/a 6 
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 450h/a 30 
6º Semestre   
Direito Empresarial II 60h/a 4 
Direito Civil V 60h/a 4 
Direito Processual Civil III 60h/a 4 
Direito Penal IV  60h/a 4 
Direito do Trabalho I 60h/a 4 
Sociologia Jurídica 60h/a 4 
Direito agrário 30h/a 2 
Estágio e Prática Jurídica II 90 h/a 6 
    480h/a 30 
7º Semestre   
Direito do Trabalho II 60h/a 4 
Direito Civil VI 60h/a 4 
Direito Processual Penal I 60h/a 4 
Direito da Criança e do Adolescente 60h/a 4 
Direito Empresarial III 60h/a 4 
Direito Ambiental I 60h/a 4 
Estagio e Prática Jurídica III 90 h/a 6 
 450h/a 30 
8º Semestre   
Direito Ambiental II 60h/a 4 
Direito Processual do Trabalho 60h/a 4 
Direito Econômico  60h/a 4 
Direito Processual Penal II 60h/a 4 
Direito Empresarial IV 60h/a 4 
Estágio e Prática Jurídica IV 90 h/a 6 
 390 h/a 26 
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9º Semestre 
Trabalho de Conclusão de Curso I 90h/a 6 
Responsabilidade Civil 60h/a 4 
Direito Eleitoral 60h/a 4 
Direito Florestal 30h/a 2 
Direito da Navegação  30h/a 2 
Direito da Seguridade Social 60h/a 4 
Estágio e Prática Jurídica V 90h/a 6 
 420h/a 28 
10º Semestre   
Trabalho de Conclusão de Curso II 120h/a 8 
Direito Indígena e Afro-brasileiro 30h/a 2 
Direito do Consumidor 60h/a 4 
Direito da Informática  60h/a 4 
Direito Minerário e dos Recursos Hídricos 60h/a 4 
Psicologia Jurídica 60h/a 4 
 390h/a 24 
   
Disciplinas optativas 60 h/a 4 
“LIBRAS – Língua brasileira de Sinais”   
Temas Emergentes em Direito   
Carga horária Total das disciplinas 
 

 

 

4.080h/a 
ou 3.400 

h/r 

 

Atividades Complementares 300 
h/relógio 

 

   
Carga Horária Total do Curso 3.700 h/r  
   
 
CARGA HORÁRIA TOTAL DAS DISCIPLINAS 3.025 h/r 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 300 h/r 



 34 

ESTÁGIO CURRICULAR 375 h/r 
DURAÇÃO PLENA DO CURSO 3.700 h/r 
TEMPO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 10 semestres 
TEMPO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 16 semestres 
 
 
Turnos de funcionamento do curso e oferta das aulas: de segunda a sexta feira, 
das 19 as 22:30h e aos sábados, das 8 as 12h e das 14 as 18h. O estágio e prática 
jurídica e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II) serão realizados nos turnos da 
manhã e tarde (contraturno das aulas regulares). As atividades complementares 
deverão ser realizadas ao longo dos 10 semestres do curso. 
 
 
COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM OS OBJETIVOS DO CURSO 
 

O currículo do curso de Direito contempla conteúdos de formação específica, 
que abarcam os principais ramos do Direito e novas áreas de atuação do Direito, o 
que demonstra coerência com o objetivo generalista do curso. 

 A formação fundamental abrange disciplinas necessárias para a formação 
integral do bacharel, embasada nos diversos ramos do conhecimento com conteúdos 
da área de sociologia, filosofia, antropologia, ciência política, ética, psicologia, história 
e economia. Além disso, tanto no eixo de formação fundamental, quanto no eixo de 
formação profissional e prática, estão contidos conteúdos de ciências ambientais que 
indicam o reconhecimento à vocação ambiental tanto do estado do Amapá quanto da 
região amazônica, no reconhecimento da peculiaridade do curso e sua adequação às 
necessidades de formação da região em que esta inserido. 

A formação complementar é contemplada com 300 horas para atividades de 
extensão, disciplinas especiais oferecidas no próprio curso ou em outros cursos e se 
caracterizam em atividades curriculares que complementam a formação do 
acadêmico. 
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COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM O PERFIL 
 
 O perfil do egresso está intimamente ligado aos objetivos traçados para o 
curso de Direito. O acadêmico egresso do Campus Binacional de Oiapoque tem perfil 
generalista, pois seu currículo contempla os três eixos de formação que dão 
identidade ao curso. A competência para compreender e atuar na região amazônica é 
assegurada por disciplinas e conteúdos programáticos específicos. 
 
COERÊNCIA DO CURRÍCULO EM FACE DAS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS 
 

O curso de Direito da Universidade Federal do Amapá – Campus Binacional 
de Oiapoque atende as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pela Resolução 
CNE/CES nº 09 de 2004 em todos os aspectos. O currículo esta organizado em 
componentes curriculares distribuídos e contemplando os três eixos de formação: 
fundamental, profissional e prático. 
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 

As exigências colocadas pela atualidade nos levam a repensar as formas 
tradicionais de aprendizagem, do domínio da linguagem informacional e do 
desenvolvimento de competências. Para tanto, é necessário o uso de metodologias 
que possibilitam a formação de um profissional crítico e ético, capaz de identificar as 
determinantes sociais mais amplas que condicionam sua prática e, condições 
materiais de intervenção na realidade. Este repensar nos leva a propor uma 
alternativa metodológica que parte da problematização da realidade com a finalidade 
de compreendê-la; de construir o conhecimento capaz de transformá-la; acentuar a 
descoberta; a participação em grupo, a autonomia e a iniciativa.  

O objetivo desta proposta é provocar e criar condições para o 
desenvolvimento de uma atitude crítica e comprometida com a ação. A escolha do 
método de ensino deve coincidir com a visão de educação e talvez não seja tão 
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importante quanto o comprometimento dos atores do processo ensino-aprendizagem 
com um tipo de educação que colabore com a emancipação do homem, através de 
sua conscientização para a construção de uma sociedade mais digna e justa.   

Compreendendo assim a prática pedagógica, que não consiste apenas na 
sala de aula e nem está restrita às atividades de trabalho pedagógico isolado, se 
expande para o trabalho junto à comunidade. Outro aspecto diz respeito à 
substituição da quantidade de conteúdos trabalhados que deve ceder lugar à 
qualidade das aprendizagens desenvolvidas, já que serão baseadas em significados 
profundos das relações entre teoria e prática partindo do concreto vivido e não do 
abstrato longínquo. Um outro suporte desta proposta metodológica é a 
interdisciplinaridade como perspectiva superadora do conhecimento estanque e 
fragmentado, identificando com os temas geradores que cuja discussão interliga os 
diversos saberes dentro do processo ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade é 
contemplada através da metodologia proposta em sala de aula; das atividades de 
extensão e projetos de pesquisa. Alguns recursos associados a essa metodologia 
são: 

Estudo de caso 
Pode-se caracterizar como sendo uma prática pedagógica trabalhada em 

grupo, baseada em discussões organizadas e sistemáticas de casos construídos a 
partir da vida real. O estudo de caso é programado no sentido de que o aluno possa 
“descobrir” os princípios básicos que o levam a pesquisar e sugerir várias alternativas 
e interpretações possíveis em relação ao problema (caso) apresentado.  

 
Visitas “In Loco” 
São visitas que têm como objetivo levar o aluno a conhecer a realidade a ser 

investigada. Introduzi-lo a pesquisa de campo e a prática da observação e coleta de 
dados e com isso, complementar os conhecimentos teóricos. Posteriormente são 
realizados debates em sala de aula para discutir a visita. 

Estas visitas são organizadas por professores cuja disciplina seja aderente ao 
programa, e sob sua orientação, os alunos são levados a investigar, do ponto de vista 
científico os fenômenos que rodeiam o universo do Direito.  
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Palestras 
Diversas palestras são realizadas durante o período letivo, abordando temas 

atuais e relevantes para o debate no Direito. Os temas são desenvolvidos por 
professores convidados ou da própria instituição. 
 
 
INTER-RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS NA CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO 
CURRÍCULO 
 

A interdisciplinaridade é o processo de integração recíproca entre várias 
disciplinas e campos de conhecimento, capaz de romper as estruturas de cada uma 
delas, para alcançar uma visão unitária e comum do saber, trabalhando em parceria. 

O conceito de interdisciplinaridade foi retomado, pois o atual contexto histórico 
não pode ser caracterizado pela divisão do trabalho intelectual, pela fragmentação do 
conhecimento e pelas características das predominâncias excessivas das 
especializações. 
 

A necessidade de se romper com a tendência fragmentadora e desarticulada 
do processo do conhecimento, justifica-se pela compreensão da importância da 
interação e transformação recíprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa 
compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento e do 
conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o ensino como processo reprodutor 
de um saber parcelado, que conseqüentemente muito tem refletido na 
profissionalização, nas relações de trabalho, no fortalecimento da predominância 
reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto global de sociedade. 

Trabalhar a interdisciplinaridade não significa negar as especialidades e 
objetividade de cada ciência. O seu sentido, reside na oposição da concepção de que 
o conhecimento se processa em campos fechados em si mesmos, como se as teorias 
pudessem ser construídas em mundos particulares sem uma posição unificadora, que 
sirva de base para todas as ciências, e isoladas dos processos e contextos histórico-
culturais.  
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A interdisciplinaridade tem que respeitar o território de cada campo do 
conhecimento, bem como distinguir os pontos que os unem e que os diferenciam. 
Essa é a condição necessária para detectar as áreas onde se possam estabelecer as 
conexões possíveis. A interdisciplinaridade impõe que cada especialista transcenda 
sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites, para colher 
as contribuições das outras disciplinas. Desta forma, o curso de Direito integrou de 
forma coordenada as diversas disciplinas do currículo procurando garantir a 
complementação de conhecimentos e suas interligações. A interdisciplinaridade ocorre 
no corpo do curso como um processo de integração recíproca entre várias disciplinas 
e campos de conhecimento, trabalhando cada uma delas com o objetivo de alcançar 
uma visão unitária  e comum do saber. 
 
 
ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS EMENTAS E PROGRAMAS DAS 
DISCIPLINAS 
 
 
Introdução ao Estudo do Direito I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito e ciência. Ciências afins do Direito. Noção do Direito: origem e definição. 
Categorias jurídicas. Direito e moral. Lei e norma jurídica. Fontes do direito. Direito 
natural e direito positivo. Direito objetivo e direito subjetivo. Fundamentos do Direito: 
principais doutrinas idealistas, materialistas e críticas. A relação jurídica: sujeitos do 
Direito. Noções de administração da justiça. Direito, eqüidade e justiça. 
 
 
Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
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Conceito de ciência política. Ciência política e teoria do Estado. Evolução histórica do 
pensamento político: Grécia, Roma, Idade Média e Modernidade. Pensamento político 
contemporâneo. Origem e evolução do Estado. Estado na modernidade e na 
contemporaneidade. Função social do Estado. Elementos constitutivos do Estado. 
Formas do Estado. Funções do Estado. Formas e sistemas de governo. Democracia e 
partidos políticos.  
 
 
Linguagem Jurídica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 

Moderna teoria da linguagem. Semiótica e ciência do direito: relações entre ciência 
jurídica e linguagem. Linguagem legal. Dimensão pragmática da norma jurídica. 
Linguagem do Jurista. Discurso da ciência jurídica. Metalinguagem e os textos 
jurídicos. 

 
Metodologia Científica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
História da ciência. Tipos de conhecimento. Conhecimento e ideologia. Ciência, 
método e teorias da produção do conhecimento jurídico. Métodos e técnicas de 
produção e pesquisa em Direito. Normalização, estudo e aplicação das normas da 
ABNT. 
 
Direitos Humanos 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Fundamentação histórica e filosófica dos direitos humanos: ampliação conceitual. 
Direitos da primeira geração. Direitos da segunda geração. Direitos da terceira 
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geração. Fundamentação jurídica dos direitos humanos. Concepções. O significado 
contemporâneo dos direitos humanos. Contexto político-jurídico brasileiro.  Direitos 
humanos, controle social e segurança pública. Direitos humanos e Cortes 
internacionais. 
 
 
Antropologia Jurídica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Antropologia: conceito, objeto, desenvolvimento, correntes, métodos, importância para 
a ciência jurídica. Contato cultural: confronto de direitos e uso do conhecimento 
antropológico. O direito como instrumento de mudança e sua influência no contexto 
cultural. As bases da legitimidade, endoculturação, aculturação e internalização de 
valores. Antropologia social e formas de discriminação atentatórias a liberdade e a 
dignidade da pessoa humana: análise de políticas publicas. A cultura jurídica 
brasileira e a questão da igualdade jurídica e do acesso a justiça. 
 
Língua Portuguesa e Comunicação  
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Leitura, análise, interpretação de texto, produção e reprodução de texto. Estrutura 
textual e estilística. Problemas de sintaxe, semântica, fonologia. Correspondência e 
redação técnica.  
 
Filosofia Jurídica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Filosofia: conceitos, origem histórica, vertentes. Filosofia do Direito: noções básicas, 
pressupostos teóricos, temas fundamentais. Clássicos da Filosofia do Direito. Teorias 
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jusfilosóficas. O direito natural moderno e o positivismo jurídico. A filosofia do Direito 
de Kant e Hegel. A dialética marxista. Direções do pensamento jusfilosófico 
contemporâneo. A Filosofia do Direito no Brasil. 
 
 
Introdução ao Estudo do Direito II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
A interpretação. Necessidade de interpretação. Especificidades e conceitos da 
hermenêutica jurídica. Principais escolas hermenêuticas. Os modos de produção do 
Direito. Hermenêutica e construção do Direito. Os Direitos Humanos como 
fundamento hermenêutico do Direito: a dignidade da pessoa humana. Interpretação do 
Direito. Integração do Direito. Antinomias jurídicas. Aplicação do Direito. Lei de 
Introdução ao Código Civil. 
 
 
Etnologia amazônica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Cidadania. Panorama histórico do Brasil no séc. XX. Principais projetos políticos e 
econômicos no século XX e suas interfaces com o sistema jurídico, institucional e com 
o exercício da cidadania. A prática da cidadania nas diferentes instâncias da 
sociedade e no exercício profissional com vistas à construção de uma sociedade 
cidadã e humanista. Formação dos Estados da Região Amazônica. Modelo de 
Desenvolvimento Tradicional. Modelo de Desenvolvimento Sustentável. A Amazônia 
no contexto nacional e internacional. Amazônia do período colonial ao ciclo da 
borracha. A ocupação econômica da Amazônia. Os grandes projetos na Amazônia. A 
questão ambiental e a Amazônia. A realidade da Comunicação Regional. As 
alternativas de desenvolvimento da Amazônia. O futuro da Amazônia.  
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Fundamentos de Economia 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Processo de evolução da atividade e do pensamento econômico. Evolução da 
economia brasileira no contexto do capitalismo internacional. Macroeconomia e 
Microeconomia. Noções introdutórias de custos, estrutura de mercado, produto, renda 
e câmbio. Noções de Economia Internacional. Crise paradigmática da economia na 
atualidade e as lutas pelo progresso social em nossa época. 
 
 
Direito Constitucional I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
 Princípios Fundamentais. Direitos e Garantias Individuais. Constituição e 
Constituinte. Estado Federal Brasileiro. Poder Legislativo e Processo 
Legislativo. Fiscalização contábil, Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. 
Teoria do Constitucionalismo. 

 
 
Direito Civil I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
A juridicização como processo peculiar ao Direito (plano da existência). A codificação 
do direito civil. A constitucionalização do direito civil. Teoria Geral do Direito Civil. Das 
pessoas. Dos direitos de personalidade. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Da 
ausência. Dos bens jurídicos. Das diferentes classes de bens. Dos fatos jurídicos. Do 
negócio jurídico: defeitos, elementos acidentais, forma e prova, invalidade. Dos atos 
ilícitos. Da prescrição e da decadência.   
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Deontologia Jurídica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Levantamento, configuração e análise crítico-reflexiva das questões de natureza 
jurídica que a vida, em suas diferentes manifestações, propõe ao Direito. Lógica, 
conhecimento e mito. Desafios contemporâneos: o lugar do homem na sociedade. O 
homem como ser no mundo – a natureza, a linguagem, a cultura. A dimensão ética 
da ação humana: fenomenologia dos atos. Ética. Ciência, cultura e política. Ética e 
Direito. Ética profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. O papel do 
profissional no contexto social brasileiro. Funções específicas, relações 
interdisciplinares e estratégias de ação do profissional do Direito. Deveres e 
proibições. Deveres em relação aos colegas e à classe. A Ordem dos Advogados do 
Brasil. 
 
 
Direito Civil II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Teoria das Obrigações. Modalidades e Efeitos das Obrigações. Inexecução das 
Obrigações e suas conseqüências. 
 
 
Teoria Geral do Processo 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Princípios gerais do Direito Processual. Princípios e garantias constitucionais do 
processo. Jurisdição. Ação. Processo. Competência. Organização Judiciária. 
Organização Judiciária no estado do Amapá. Relação processual. Processo e 
procedimentos. Lide e modos de composição da lide.  
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Direito Penal I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
Teoria do Direito Penal: generalidades, história, filosofia. Teoria da Norma Penal: 
princípios da legalidade – lei penal no tempo e no espaço. Teoria da Infração Penal: 
fato típico, antijuricidade, culpabilidade.  
 
 
Direito Constitucional II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 

Poder Judiciário. Funções essenciais à Justiça. Defesa do Estado e 
instituições democráticas. Controle Jurisdicional de constitucionalidade. Sistema 
Tributário Nacional. Finanças Públicas. Ordem econômica. Ordem Social. Disposições 
gerais e transitórias da Constituição. 
 
 
Direito Administrativo I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito Administrativo: origem, evolução, fundamentos, princípios, objeto e conceito. 
Administração Pública. Regime jurídico. Poderes. Serviço Público. Ato administrativo. 
Licitação. Contrato. Terceirização. 
 
 
Psicologia Jurídica 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
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Contextualização histórica da Psicologia Jurídica. A interface entre Psicologia e 
Direito. Fundamentos, fontes e métodos da Psicologia Jurídica. O trabalho do 
Psicólogo na área jurídica. Aplicação da psiquiatria no campo do Direito. Assistência e 
equipe psiquiátricas. 
 
 
Direito Civil III 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
O contrato. Princípios fundamentais do direito contratual. Autonomia da vontade e 
ordem pública. Formação do contrato. Forma, prova e interpretação dos contratos. 
Classificação dos contratos. Efeitos dos contratos. Relatividade dos contratos. Os 
contratos em espécie. Vícios. Extinção do contrato. Revisão judicial dos contratos. Os 
atos unilaterais de vontade. 
 
 
Direito Penal II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
Teoria da Infração Penal. Pena: conceito e finalidade. Espécie de penas. Efeitos civis 
da sentença. Pena de Morte. Reclusão. Detenção. Pena Restritiva de Direitos. Multa. 
Da aplicação e Execução. Sistemas Penitenciários. Graduação da Pena. 
Reincidência. Suspensão Condicional. Livramento Condicional. Efeitos da 
Condenação. Medidas de Segurança. Ação Penal. Extinção de Punibilidade 
 
 
Direito Administrativo II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
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Restrições à propriedade privada. Terceiro Setor. Agentes e servidores públicos. 
Responsabilidade e Bens públicos. Controle da Administração Pública. 
 
 
Direito Processual Civil I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
O processo de conhecimento. Ação civil. Sujeitos Processuais. Formas processuais. 
Nulidades. Atos processuais. A audiência, sentença e coisa julgada. 
 
 
Direito Internacional Privado 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Sujeitos do Direito 
Internacional Privado. Nacionalidade no Direito Internacional Privado. Fontes do 
Direito Internacional. Jurisdição internacional. Competência internacional. Tribunais 
internacionais. Cooperação interjurisdicional. Processos internacionais. Contratos 
internacionais. Direito de família. Arbitragem internacional.  
 
 
Direito Empresarial I 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Teoria Geral do Direito Empresarial. Conceito. Histórico. Teoria dos Atos de 
Comércio: comerciante - qualidade, prerrogativas e obrigações. Atividade empresarial; 
regime jurídico da livre iniciativa. Empresa e Empresário. Registro de empresas. 
Livros comerciais. Estabelecimento empresarial. Nome empresarial. A empresa e a 
propriedade industrial. O empresário e o direito do consumidor. 
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Direito Civil IV 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Os direitos reais: conceito, classificação e características. A posse. Aquisição e perda 
da posse. Efeitos da posse. Ações possessórias. A propriedade. Evolução histórica da 
propriedade. Características, extensão e limitações ao direito de propriedade. Função 
social da propriedade. Aquisição e perda da propriedade. Direito de vizinhança. 
Condomínio. Propriedade resolúvel. Direitos reais sobre coisas alheias. Direito do 
promitente comprador. Direitos reais de garantia.  
 
 
Direito Penal III 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
 Teoria dos crimes em espécie: generalidade, tipo e tipicidade, circunstâncias 
qualificadoras e privilegiadoras. Crimes contra os interesses das pessoas. Crimes 
contra os interesses da Coletividade. Crimes Contra os Interesses do Estado. Teoria 
das Contravenções. 
 
 
Direito Processual Civil II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Recursos: Noções introdutórias e Teoria Geral. Espécie e Classificação dos recursos. 
Pressupostos de admissibilidade do recurso. Efeitos dos recursos. Apelação. Agravo. 
Embargos: infringentes e de declaração. Recurso ordinário, extraordinário  e especial. 
Embargos divergentes. Embargos no Supremo Tribunal Federal. Recurso adesivo. 
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Recursos inominados. Reclamação. Duplo grau obrigatório de jurisdição. Ação 
rescisória. Homologação de sentença estrangeira. Uniformização da jurisprudência. 
Declaração de insconstitucionalidade. A ordem dos processos nos Tribunais. 
Avocação de causas pelo Supremo Tribunal Federal. Representação para 
interpretação de lei ou ato normativo. Rito sumário e Procedimentos Especiais de 
Jurisdição Contenciosa, incluindo as Ações Constitucionais e Coletivas. 
Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. 
 
 
 
Direito Internacional Público 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito internacional público: conceito, evolução, fundamento, importância, 
denominação, relação com outras disciplinas. Conflito entre Direito Internacional e 
Direito Interno. Organização jurídica internacional: Sujeitos do direito internacional 
público.  Direitos e deveres fundamentais dos Estados: Responsabilidade internacional 
dos Estados. A organização das nações unidas. Organizações regionais e formação 
de blocos econômicos. A proteção internacional dos direitos humanos.  Fontes do 
direito internacional. Solução pacífica dos litígios internacionais. A guerra. A regulação 
das diversas áreas do domínio público internacional. 
 
 
Direito Tributário 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Sistema constitucional tributário: princípios, limitações ao poder de tributar e 
competências. Tributos: conceito e espécies. Obrigação tributária: conceito, 
elementos, natureza e hipótese de incidência. Responsabilidade tributária: conceito, 
elementos e natureza. Lançamento tributário: modalidades de lançamentos, 
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constituição do crédito, suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. 
Processo administrativo tributário federal e estadual. Processo judicial tributário. 
Recursos constitucionais aplicáveis ao direito tributário. 
 
 
Estágio e Prática Jurídica I 
CH: 90h/a 
Créditos: 06 
 
O estágio e prática jurídica é realizado no Núcleo de Prática Jurídica do curso de 
Direito da UNIFAP, conforme regulamento próprio. É componente curricular obrigatório 
para a integralização do curso. 
 
 
Direito Empresarial II 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
O direito cambial. Títulos de crédito: conceito; características; classificação; circulação. 
Letra de Câmbio. Nota promissória. Cheque. Duplicata Mercantil. Títulos de crédito 
impróprios. Contratos mercantis. Teoria geral dos contratos: conceito, características, 
tendências contemporâneas. O comércio internacional e os contratos mercantis. 
Interpretação e prova dos contratos mercantis. Contratos mercantis em espécie: 
contratos típicos e novas figuras contratuais. 
 
 
Direito Civil V 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito de Família: conceito e extensão. Posição no Código Civil. Natureza Jurídica 
das normas que regem o direito de família. Publicização. Constitucionalização. A 
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família: origem história e evolução. Relações de Parentesco. Casamento. Efeitos 
Jurídicos do Casamento. Regime de bens entre os cônjuges. Invalidade do 
Casamento Dissolução da Sociedade Conjugal. União Estável. Concubinato. 
Paternidade. Adoção. Poder familiar. Alimentos. Tutela. Curatela. Ausência. O Novo 
Direito da Família. 
 
 
Direito Processual Civil III 
CH: 60h/a 
Créditos: 04 
 
Processo cautelar. Processo de Execução. Liquidação da sentença. As diversas 
espécies de Execução: Execução para entrega de coisa certa ou incorreta; Execução  
das obrigações de fazer e de não fazer; Execução por quantia certa contra devedor 
solvente: bens, penhora e depósito, arrematação e seus atos preparatórios, 
pagamento ao credor (entrega de dinheiro; adjudicação; usufruto do imóvel ou 
empresa); Execução contra a Fazenda Pública; Execução de prestação alimentícia; 
Execução Fiscal; Execução por quantia certa contra devedor insolvente: insolvência 
real e presumida, declaração judicial de solvência, atribuições do administrador de 
massa, verificação e classificação dos créditos; Extinção das obrigações; Remissão 
dos bens; Ação Monitória; Suspensão e extinção do processo de execução. Embargos 
de devedor. Execução de pré-executividade. Verificação. Cautelar: Ações cautelares 
jurisdicionais e administrativas. Ações cautelares nominadas e inominadas. Legislação 
Extravagante. Procedimentos Especiais: Procedimentos especiais de jurisdição 
contenciosa e de jurisdição voluntária na legislação extravagante. 
 
 
Direito Penal IV 
CH 60 h/a 
Créditos: 04 
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Direito Penal Especial: Subdivisão – Direito Penal Militar: Parte Substantiva e 
Adjetiva. Noções elementares de Direito Penal Econômico. Direito Penal Financeiro e 
Tributário. Crimes Societários. Crimes Eleitorais. 
 
 
Direito do Trabalho I 
CH 60 h/a 
Créditos: 04 
 
Introdução ao Direito do Trabalho. Princípios Específicos. Fundamentos. Evolução. 
Formação Histórica. Características e conteúdos do Direito do Trabalho. 
Denominação. Divisão. Objeto. Fontes. A autonomia. A relação com outras disciplinas 
jurídicas e não jurídicas. Campo de aplicação. O direito administrativo do trabalho. O 
Contrato de Trabalho: tipos de contratos, conteúdo. A CTPS. A Jornada de Trabalho. 
O salário. A remuneração. O Salário Profissional. Suspensão e Interrupção do 
Contrato. Profissões Regulamentares. A rescisão. A despedida direta e indireta. A 
justa causa. O FGTS. A Estabilidade. O trabalho da mulher e do menor. As doenças 
profissionais. 
 
 
Sociologia Jurídica 
CH 30h/a 
Créditos: 02 
 
Perspectiva histórica da Sociologia. Conhecimento do Fato Social Jurídico. Análise da 
Cultura do Direito. Instituições Sociais. Direito e controle social. Sociologia da justiça. 
Aspectos sociais da criminologia e da vitimologia. Direito e Opinião Pública.   
 
 
Direito Agrário 
CH 30h/a 
Créditos: 02 
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História da propriedade rural no Brasil. Reforma agrária e política agrária. Terras 
públicas. Posse e propriedade rural. Alienação. Desapropriação. 
 
 
Estágio e Prática Jurídica II 
CH: 90h/a 
Créditos: 06 
 
O estágio e prática jurídica é realizado no Núcleo de Prática Jurídica do curso de 
Direito da UNIFAP, conforme regulamento próprio. É componente curricular obrigatório 
para a integralização do curso. 
 
 
Direito do Trabalho II 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Organização sindical. Conceito. Unidade e pluralidade sindical. Sindicalização: livre e 
obrigatória. Sindicatos do Brasil. Acordos e Convenções coletivas. Dissídios coletivos. 
O poder normativo da Justiça do Trabalho. A ação de cumprimento. Substituição 
Processual. 
 
 
Direito Civil VI 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito da Sucessão. Estudo das relações jurídicas concernentes à sucessão 
hereditária. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Inventário e partilha. 
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Direito Processual Penal I 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Teoria Geral do Processo Penal. Sistemas de Investigação Preliminar. Ação Penal. 
Ação Civil ex delicto. Jurisdição e Competência. Sujeitos processuais. Prova. Prisão 
cautelar e liberdade provisória. Atos processuais e atos judiciais. Procedimentos.  
 
 
Direito Empresarial III 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito das Sociedades. As sociedades empresárias. Personalização, classificação e 
nacionalidade da sociedade. Desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade 
anônima; sociedade limitalda e outros tipos societários menores. Relação entre 
sociedades. 
 
 
Direito Ambiental I 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Definição e conteúdo do direito ambiental. Princípios de direito ambiental. Direitos 
metaindividuais: direitos difusos, coletivos stritu sensu e individuais homogêneos. A 
formação do direito ambiental. Direito e legislação ambiental no Brasil. A 
constitucionalização da tutela ambiental. A tutela jurídica da flora, fauna e água. 
Instrumentos da política de proteção ambiental. O estudo de impacto ambiental como 
instrumento da política de proteção ambiental. O sistema nacional de meio ambiente. 
O poder de polícia ambiental.  
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Estágio e Prática Jurídica III 
CH: 90h/a 
Créditos: 06 
 
O estágio e prática jurídica é realizado no Núcleo de Prática Jurídica do curso de 
Direito da UNIFAP, conforme regulamento próprio. É componente curricular obrigatório 
para a integralização do curso. 
 
 
Direito Ambiental II 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
A responsabilidade civil e reparação do dano ecológico. A responsabilidade penal por 
dano ambiental. Crimes ambientais. Instrumentos processuais de defesa do meio 
ambiente. A jurisprudência e a proteção do meio ambiente. O direito ambiental no 
Amapá. 
 
 
Direito Processual do Trabalho 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Justiça do Trabalho - Sua Organização e Competência. O Direito Processual do 
Trabalho. A solução dos conflitos trabalhistas. Normas Jurídicas de Direito Processual 
do Trabalho. A ação trabalhista. O dissídio individual e o dissídio coletivo. 
Procedimento. A sentença trabalhista. A sentença normativa. O Sistema Recursal na 
Justiça do Trabalho. A execução trabalhista. A ação de cumprimento. As Medidas 
cautelares. 
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Direito Econômico 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
A formação histórica do direito econômico. Princípios fundamentais da constituição 
econômica. Macrodisciplina na conjuntura econômica. Formas de intervenção do 
estado no domínio econômico. A defesa da concorrência. Função social da empresa. 
Responsabilidade do estado por intervenção no domínio econômico. 
 
 
Direito Processual Penal II 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Nulidades. Recursos. Ações autônomas de impugnação. Relações jurisdicionais com 
autoridades estrangeiras. Execução Penal. 
 
 
Direito Empresarial IV 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Direito Falimentar. Abordagem histórica. Aplicação da nova Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas, perpassando pelos crimes falimentares e as suas 
conseqüências, bem como pela aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 
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Direito da Criança e do Adolescente 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Histórico da Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Princípios do Direito 
da Criança e do Adolescente. Proteção integral. Prevenção Geral e Prevenção 
Especial. Política de Atendimento. Medidas de proteção. Direito Fundamental. 
Menoridade e Responsabilidade Penal. Atos infracionais. Medidas sócio-educativas. 
Justiça da infância e da juventude. Ministério Público e Advogado. Procedimentos. 
Crimes e infrações administrativas. Adoção: nacional, internacional. 
 
 
Estágio e Prática Jurídica IV 
CH: 90h/a 
Créditos: 06 
 
O estágio e prática jurídica é realizado no Núcleo de Prática Jurídica do curso de 
Direito da UNIFAP, conforme regulamento próprio. É componente curricular obrigatório 
para a integralização do curso. 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Revisão e aprofundamento teórico-metodológico do projeto de pesquisa monográfico. 
Realização de atividades de pesquisa voltadas para o projeto. Elaboração do Projeto 
de Monografia e elaboração de artigos, resenhas, papers e/ou ensaios para 
publicação. 
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Responsabilidade Civil 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Evolução histórica acerca da responsabilidade civil. Responsabilidade: conceito; 
posição na teoria geral do Direito; dever jurídico originário e sucessivo; distinção entre 
obrigação e responsabilidade. Função da responsabilidade civil. Espécies de 
responsabilidade civil. Pressupostos da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade 
por fato de terceiro. Responsabilidade pelo fato das coisas. Responsabilidade 
extracontratual objetiva. Responsabilidade da administração pública.Responsabilidade 
contratual: casos aplicáveis. A responsabilidade civil nas relações de consumo. A 
cláusula de não indenizar. Influência da sentença criminal sobre o juízo da reparação. 
 
 
Direito Eleitoral 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Histórico. Direito eleitoral: fontes e conceito. Sistemas eleitorais. Direitos políticos. 
Condições de elegibilidade. Incompatibilidades e desincompatibilização. 
Inelegibilidade. Organização da justiça eleitoral. Partidos políticos. Processo eleitoral. 
Propaganda eleitoral. Impugnações eleitorais. Crimes eleitorais. 
 
 
Direito Florestal 
CH 30h/a 
Créditos: 02 
 
Introdução ao Direito Florestal. Os vínculos do Direito Florestal. Principais Cenários do 
Direito Florestal. Aplicação do Direito Florestal. Jurisprudência 
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Direito da Navegação 
CH 30h/a 
Créditos: 02 
 
Estudo da generalidade das normas de ordem pública, regulamentação do tráfego e 
da segurança da navegação, por meio das normas de sinalização náutica e dos 
regulamentos internos e internacionais para o tráfego da navegação, nos portos, vias 
navegáveis e no alto mar. 
 
 
Direito da Seguridade Social 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Histórico da Seguridade Social. Previdência Social. Assistência Social. Saúde. A 
Previdência Social no Brasil. Beneficiários. Custeio. Prestações. Noções de Acidentes 
do Trabalho. Repercussões no Contrato de Trabalho. Noções de Segurança e 
Medicina do Trabalho.  
 
 
Estágio e Prática Jurídica V 
CH: 90h/a 
Créditos: 06 
 
O estágio e prática jurídica é realizado no Núcleo de Prática Jurídica do curso de 
Direito da UNIFAP, conforme regulamento próprio. É componente curricular obrigatório 
para a integralização do curso. 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
CH 90h/a 
Créditos: 06 
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Estudo de iniciação científica sobre um tema específico em direito ou tema 
interdisciplinar, orientado por um professor. Elaboração e defesa da monografia 
perante banca examinadora, conforme Regulamento próprio. 
 
 
Temas Emergentes em Direito 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Temas atuais do Direito, voltados à análise das perspectivas que se colocam para o 
campo jurídico na atualidade e que estejam a exigir uma reflexão especial no 
momento histórico do oferecimento da disciplina.  
 
Língua Brasileira de Sinais –LIBRAS 
CH 60 h/a 
Créditos: 04 
 
Proporcionar aos alunos o ensinamento da linguagem dos deficientes auditivos, 
cultura e sociedade, englobando os estudos sobre a linguagem e a língua de sinais. 
 
 
Direito Indígena e Afro-brasileiras 
CH 30h/a 
Créditos: 02 
 
Histórico da proteção jurídica aos povos indígenas. A proteção jurídica aos índios no 
Brasil: sistema atual e perspectivas futuras. Proteção a cultura, ao território e ao 
conhecimento tradicional dos índios. O direito dos índios no estado do Amapá. 
Abordagem jurídica das relações raciais. Conceito de racismo. Preconceito e 
Discriminação. Raça e Etnia. Desigualdades raciais.   
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Direito do Consumidor 
CH 30h/a 
Créditos: 02 
 
Teoria Geral do Direito do Consumidor, envolvendo: o histórico do movimento 
consumerista; os pressupostos fundamentais; os princípios e as normas 
constitucionais; os princípios constitucionais de proteção ao consumidor; o Código de 
Defesa do Consumidor; a relação jurídica de consumo; os conceitos de fornecedor, de 
consumidor, de produto e de serviço; e as imputações das  responsabilidades civis do 
CDC. 
 
 
Direito da Informática 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 

O Nascimento do direito de informática. Histórico da legislação de informática. 
Considerações gerais sobre a legislação na informática. Enquadramento jurídico 
de hardware e software. A proteção jurídica do Hardware e do Software e suas 
relações com a   e Industria. O Direito da Informática no no Brasil e no Mundo. 
Imprescindibilidade de uma solução internacional.  A Lei do Software. O 
Profissional de Informática. Estrutura e Composição dos Órgãos Gestores. A 
Política de Informática. Os Crimes de Informática. A Questão da Previsão Legal 
(Princípio da Anterioridade da Lei). Proteção à Base de Dados. Informática e 
direito a privacidade. 

 
 
Direito Minerário e dos Recursos Hídricos 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
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Princípios constitucionais do direito minerário. Propriedade do solo e do subsolo. 
Legislação e institutos do direito minerário. Descrição e regime jurídico dos bens 
minerais: recursos nucleares, propriedades, pesquisa, lavra, transporte, importação e 
exportação, enriquecimento, reprocessamento e comércio. 
 
 
 

DISCIPLINAS DO EIXO DE FORMACAO COMPLEMENTAR 
 
 
Populações Tradicionais e Meio Ambiente 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Bases conceituais e teóricas sobre meio ambiente e o conceito de populações 
tradicionais, suas implicações ideológicas, econômicas, sociais e políticas. Análise da 
importância das populações tradicionais no processo de adaptação ecológica, de 
manutenção da diversidade ecológica e cultural e de políticas na Amazônia. 
 
 
Bioética e Direito 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
Bioética e Ética Biomédica. Direito e Bioética. Princípios da Bioética. O direito à vida. 
O homem e a natureza. Pesquisas com humanos e direito. Comitês de Ética em 
Pesquisa. Inseminação artificial e fertilização "in vitro". Procriação assistida. 
Intersexualidade. Transexualidade. Morte. Transplante de órgãos e tecidos. O aborto 
e a eutanásia. 
 
 
Juizados Especiais 
CH 60h/a 
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Créditos: 04 
 
Histórico dos Juizados Especiais no Brasil. O processo nos juizados especiais 
estaduais e federais. O juizado especial itinerante do Amapá. 
 
 
Lógica e Argumentação Jurídica 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Lógica formal (abordagem histórica) e raciocínio jurídico. Dedução, indução, analogia. 
Introdução à lógica dos enunciados: verdade e validade, operadores lógicos, leis 
lógicas e regras de inferência. Operadores modais: modalidades dialéticas e 
modalidades deônticas. Argumentação: a lógica analítica e a lógica do razoável; 
análise lógica e argumentação jurídica, falácias. Tipos de discursos presentes no 
Direito. A teoria da silogicidade. 

 
Criminologia 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Objeto, método e função da criminologia. Histórico do pensamento criminológico. O 
criminoso sob o ponto de vista físico, psicológico e social, os seus tipos e teorias. O 
crime sob o ponto de vista de suas formas, fatores e tipos. A criminalidade sob o 
ponto de vista de suas formas, fatores, tipos e teorias. A construção de uma 
criminologia latino-americana. Pesquisa criminológica aplicada.  
 
 
Medicina Legal 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
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A Medicina Legal como Disciplina Jurídica. Perícias Médico Legais. Criminalística 
Médico – Legal. Antropologia Forense. Traumatologia Forense. Causalidade Médico-
Legal do Dano. Tanatologia Forense. Causalidade Médico-Legal do Dano. 
Tanatologia Forense. Sexologia Forense. Noções de Psicopatologia Forense. 

 
 
Historia do Direito 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Perspectiva histórica do Direito, em suas diferentes fases. As primeiras codificações. 
O Direito Romano. A Idade Média. O Código de Napoleão. O Direito pós-napoleônico. 
O Direito moderno: A teoria “formalista” e a teoria do raciocínio jurídico-instrumental. 
 
 
Legislação Educacional 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
Histórico da legislação brasileira que regulamenta a educação no Brasil, em especial 
a educação superior. Organização da educação superior brasileira. A CF/88, a LDB 
e a legislação complementar. Organização do ensino. Níveis de ensino. Modalidades 
de educação. Competências na esfera educacional. Sistemas de ensino. Instituições 
de ensino superior.  
 
 
Metodologia do Ensino Jurídico 
CH 60h/a 
Créditos: 04 
 
Fundamentos do ensino superior. Pressupostos epistemológicos e fundamentos da 
educação contemporânea: as diversas abordagens do processo ensino-aprendizagem. 
Paradigmas educacionais no ensino jurídico. Ensino do direito no Brasil: história, 
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estrutura, funções e crises. Formação do educador reflexivo no ensino jurídico. Níveis 
de planejamento no sistema educacional brasileiro. Diretrizes curriculares em direito. 
Métodos de ensino em direito e tecnologias atuais no ensino. Avaliação: definição, 
tipos, práticas. 
 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 
CH 30 h/a 
 
Fundamentos da educação de surdos. História da educação dos surdos. Língua Brasileira de 
Sinais. Fonética e Fonologia. Morfologia. Escrita de Sinais. Lingüística aplicada ao Ensino de 
Línguas. Sintaxe. Aquisição da Linguagem. Sociolingüística. Ensino de língua materna. 
Semântica e Pragmática. 
 
 
 
ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DA BIBLIOGRAFIA. 
 

Atendendo à bibliografia do Curso, o acervo é atualizado através das 
indicações dos professores e do Coordenador do Curso e da consulta aos catálogos 
das editoras, na medida do orçamento publico. 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

Em atenção às diretrizes do Ministério da Educação (MEC), a UNIFAP montou 
a Comissão Própria de Avaliação (CPA), que está encarregada de coordenar o 
processo de avaliação institucional.  
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 
 

Quanto aos critérios de avaliação adotados no Curso de Direito, o Colegiado 
estabeleceu que a nota de cada semestre fosse composta pela avaliação contínua, 
onde todas as atividades realizadas em classe e extra-classe, compõem a média final 
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dos alunos. Os professores estão orientados a aplicar a cada 30 horas-aula uma 
avaliação e, ainda,  uma avaliação final. 

Note-se que as atividades sugeridas pelos docentes têm como objetivo 
desenvolver a prática da pesquisa, de modo a aprimorar o raciocínio lógico, crítico e 
analítico, devendo o aluno estabelecer relações causais entre fenômenos, e, ainda, 
desenvolver a habilidade de expressar-se de modo crítico e criativo frente aos 
diferentes contextos e problemas jurídicos e sociais. Tais atividades podem ser: a) 
pesquisas, b) exercícios, c) argüições, d) seminários, e) preleções, f) trabalhos 
práticos, g) provas parciais escritas e orais, previstas os respectivos programas das 
disciplinas, que são computadas na nota do semestre.  

Estas práticas didáticas estão inseridas numa filosofia que entende a avaliação 
como um processo continuado, cujo objetivo principal é aprimorar e fazer crescer 
intelectualmente o aluno, com equilíbrio, equidade, ética, e, acima de tudo, 
responsabilidade profissional. 
 
 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 
 

Convém observar que o desempenho do aluno será feito em cada uma das 
disciplinas da matriz curricular, incidindo sobre a freqüência e o aproveitamento dos 
alunos. Independentemente dos demais resultados obtidos, considerar-se-á reprovado 
na matéria o aluno que não obtenha freqüência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) das aulas e demais atividades programadas. 

O registro de freqüência e de avaliação será de responsabilidade do professor. 
Cabe a ele, também, elaborar, aplicar e julgar as ações relacionadas ao rendimento 
acadêmico do aluno. A avaliação do rendimento será, pois, expressa em grau 
numérico de zero a dez (de 0 a 10) pontos, permitindo, ainda, o fracionamento da  
nota em décimos. Neste caso, e como exemplo, o aluno que obtiver a aprovação nas 
disciplinas, será de: a) no mínimo de setenta e cinco por cento (75%) de freqüência 
às aulas previstas; b) média igual ou superior a cinco (5) nas avaliações parciais, 
computando-se esta como final; 
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Considerar-se-á reprovado o aluno que: a) Não obtiver freqüência mínima de 
setenta e cinco por cento (75%) das aulas da disciplina; b) Não obtiver, na disciplina, 
média final de verificação da aprendizagem igual ou superior a cinco (5). 
 
 
SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

O curso integra a Avaliação Institucional, seu desenvolvimento é acompanhado 
pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA). A CPA acompanha os 
desdobramentos do curso, tendo por base o presente projeto e suas possíveis 
alterações. 

A avaliação do Curso de Direito compreende os aspectos curriculares, 
metodológicos, além do cumprimento da missão, da concepção, dos objetivos e do 
perfil profissional delineado. 
 
1.3. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
Participação dos Discentes em Atividades de Extensão e Atividades 
Sociais  
 

De acordo com o MEC, extensão é entendida como práticas acadêmicas que 
interliga a Instituição nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas 
da maioria da população, possibilitando a formação do profissional cidadão. 

Neste contexto, os projetos de extensão da UNIFAP são canais de 
aprofundamento do conhecimento e com o permanente acompanhamento de 
professores qualificados, possibilitado aos alunos envolvidos a vivencia de situações 
reais com as quais irão se defrontar no exercício da sua profissão. 

As comunidades direta ou indiretamente envolvidas recebem inúmeros 
benefícios, estreitando os laços de aproximação entre a Instituição e a comunidade 
exercendo o verdadeiro sentido da palavra cidadania. 

As atividades de extensão do curso de Direito tem como objetivo: 
 Credenciar, cada vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado 

de produção do conhecimento; 
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 Possibilitar a constante busca do equilíbrio entre as demandas 
socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho 
acadêmico; 

 Dar possibilidade para que a comunidade conheça a Universidade, 
através do que ela tem de melhor que é a qualidade de ensino. 

 Possibilitar aos acadêmicos formação integral – que integra os 
conhecimentos teóricos e práticos, como um todo indissociável. 

 
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES DE 
INICIAÇÃO CIENTIFICA OU EM PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

Visando a melhoria continua da qualidade do curso, fortalecendo a missão da 
instituição e buscando articular a graduação com a pós-graduação, o curso conta, 
atualmente, com três linhas de pesquisa interdisciplinar. As linhas de pesquisa se 
compõem com professores da instituição e realizam atividades de investigação e 
extensão, atendendo as necessidades do corpo discente no que tange à possibilidade 
de oferecer ao aluno a oportunidade de iniciação científica e atividades de monitoria 
junto ao corpo docente.  
 
 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
 

O Programa de Iniciação Científica a da Instituição constitui-se em uma das 
primeiras oportunidades dos estudantes de tomar contato com o “fazer” científico. 
Participando de projetos de pesquisa, os alunos poderão complementar do processo 
formativo, despertando o espírito investigativo e criativo necessário ao pesquisador.  

No desenvolvimento do processo, o papel do Orientador é fundamental, na 
medida em que cabe a ele estimular e fortalecer princípios éticos, autoconfiança e 
raciocino crítico em estudantes envolvidos com a pesquisa. Cabe ainda aos 
professores orientadores identificar e estimular talentos potenciais entre estudantes de 
graduação e iniciá-los na formação científica, mediante a participação destes em 
projetos de pesquisa. Tal formação proporciona o contato direto com problemas de 
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pesquisa, aprendizagem de métodos e técnicas e desenvolvimento de criatividade e 
de atitudes científicas. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

O estágio curricular supervisionado do curso de Direito da UNIFAP é 
desenvolvido no Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ, em harmonia com o disposto nas 
Diretrizes Curriculares. 

O estágio curricular consiste em atividades obrigatórias que integram o 
currículo pleno do curso de Direito da UNIFAP e é organizado pela Coordenação do 
NPJ por meio dos componentes curriculares Estágio e Prática Jurídica I, II, III, IV e V, 
que visam proporcionar ao discente o contato efetivo com a prática profissional 
competente e, acima de tudo, ética. Contempla-se ainda a possibilidade de realização 
de convênios com outras instituições de assistência judiciária.  

O Estágio e Prática Jurídica do Curso de Direito da UNIFAP está contemplado 
no currículo pleno do curso através de componentes curriculares e é desenvolvido no 
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, conforme regulamento próprio. As principais 
atividades são o atendimento as demandas na Assistência Judiciária Gratuita 
oferecida pela Instituição à comunidade, participação dos discentes como mediadores 
no Juizado Especial Civil, na UNIFAP, e outras atividades compatíveis com o dispõe a 
Resolução CNE/CES n. 9, de 2004, ao tratar sobre o Estágio Supervisionado. 

Ao cursar cada uma das disciplinas, os acadêmicos realizarão atividades 
eminentemente práticas, incluindo-se a simulação de situações reais, tais como júris 
simulados e audiências simuladas, sempre sob a orientação dos professores de 
Estágio e Prática Jurídica e o controle acadêmico da Coordenação do Núcleo de 
Prática Jurídica. Tais atividades incluirão ainda o comparecimento obrigatório dos 
discentes a atos processuais (audiências de conciliação, audiências de instrução e 
audiências de julgamento, sessões de julgamento de tribunais judiciais), sempre que 
possível, realizados nas dependências da própria IFES. 

O Estágio Curricular Supervisionado será realizado a partir do quinto semestre, 
totalizando 450h (quatrocentas e cinqüenta horas) e será regido de acordo com o 
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que dispõe o Regimento do Núcleo de Prática Jurídica-NPJ, bem como a legislação 
vigente aplicável ao tema. 

 
Segue abaixo o novo regimento do Núcleo de Prática Jurídica aprovado na 

reunião de colegiado do dia 17 de agosto de 2009. 
 

 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM DIREITO 

 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Bacharelado em 

Direito da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), indispensável para o 

cumprimento das diretrizes Curriculares Nacionais aplicadas no Curso de 

Direito. 

Art. 2º O NPJ é o órgão de coordenação e de supervisão das atividades de estágio do 

Curso de Bacharelado em Direito, respeitadas as competências específicas da 

Coordenação do Curso. 

Parágrafo único. O NPJ é formado pelo conjunto dos professores do estágio e 

possui um coordenador designado pelo Colegiado do Curso. 

Art. 3º O NPJ tem por finalidade proporcionar aos acadêmicos a formação prática, o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à atuação profissional, para a compreensão 

analítica dos fatos e para a organização lúdica das atividades jurídicas, as quais devem 

ser adequadas aos conteúdos dos eixos teóricos de formação fundamental e profissional 

do acadêmico.  

Art. 4º O NPJ é responsável pelo estágio curricular, pelo serviço de assistência 

judiciária e pelas atividades complementares que possibilitem aos acadêmicos a 

interação com o mundo jurídico, bem como fomentar a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, permeada pelo estímulo à Ética Profissional dos ulteriores 

operadores do Direito. 
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TÍTULO II 

Da competência do Coordenador do NPJ 

 

Art. 5º Ao Coordenador do NPJ compete:  

I - aprovar os Programas apresentados pelos Professores de Estágio a serem 

desenvolvidos pelo NPJ;  

II – aprovar os modelos de formulários necessários para o bom funcionamento do 

Serviço de Assistência Judiciária;  

III - fixar os critérios e as condições a serem exigidos para o credenciamento de 

Escritório de Advocacia, de Órgãos, de Entidades e de Empresas Públicas e Privadas 

para receberem estudantes do Curso de Direito como estagiários (estágio curricular); 

IV - fixar as normas e os critérios de seleção de estagiários para ocuparem as 

vagas de estágio externo, de acordo com os Programas aprovados pelo Coordenador do 

NPJ; 

V - aprovar os projetos alternativos de estágio que preencham os requisitos legais 

e práticos necessários ao seu desenvolvimento; 

VI - aprovar as alterações na pauta de pesquisas, seminários e trabalhos simulados 

do Serviço de Assistência Judiciária, de acordo com os Programas aprovados pelo 

Coordenador do NPJ; 

VII - fixar, obedecida à Legislação vigente, o horário de funcionamento do 

Serviço de Assistência Judiciária;  

VIII - indicar professores de estágio para orientarem as pesquisas, seminários e 

trabalhos simulados do Serviço de Assistência Judiciária e orientar e supervisionar o 

trabalho dos acadêmicos junto ao Serviço de Assistência Judiciária;  

IX - aprovar os projetos de trabalho interdisciplinar a serem desenvolvidos 

conjuntamente com outros cursos da UNIFAP;  

X - apresentar manifestação e sobre ela deliberar referente a assuntos pertinentes 

às diversas atividades de estágio, sempre que isso lhe for solicitado;  

XI - propor ao Colegiado do Curso modificações neste Regulamento, desde que 

haja necessidade;  

XII - assinar as correspondências, as certidões, as declarações e outros gêneros 

referentes aos estágios supervisionados;  
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XIII - propor modificações nos diversos formulários utilizados no Serviço de 

Assistência Judiciária;  

XIV - elaborar, semestralmente, proposta de distribuição entre os professores de 

estágio de as diversas atividades do estágio supervisionado, encaminhando-a ao 

Coordenador do Curso para análise e deliberação;  

XV - dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos alternativos de 

estágio encaminhados ao NPJ pelos professores de estágio;  

XVI - encaminhar aos órgãos competentes da UNIFAP, na forma da legislação 

vigente, as propostas de convênio para possíveis estágios supervisionados;  

XVII - autorizar atividade externa de estágio, para estagiários selecionados na 

forma e de acordo com os critérios estabelecidos, em Escritório de Advocacia ou Órgão, 

entidade ou empresa conveniada com a UNIFAP;  

XVIII - autorizar a participação em programas alternativos de estágio 

devidamente aprovados;  

XIX - visitar os Escritórios de Advocacia, os órgãos, as entidades e as empresas 

conveniadas para avaliar a forma em que se desenvolvem os estágios externos;  

XX - coordenar e supervisionar todas as atividades de estágio na forma deste 

Regulamento e de demais legislação em vigor;  

XXI - promover a inscrição dos estagiários nas atividades práticas de forma 

organizada; 

XXII - apresentar, semestralmente, o relatório do trabalho desenvolvido.  

Parágrafo único. Das decisões do Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 

referentes à realização do estágio, cabe recurso ao Colegiado do Curso. 

  

TÍTULO III 

Dos Professores de Estágio com vínculos no NPJ  

 

Art. 6º São vinculados ao NPJ os Professores que orientam ou supervisionam as 

atividades relacionadas com estágio. 

Art. 7º Aos Professores de Estágio compete: 

I - orientar, supervisionar e avaliar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados 

das pesquisas de estagiários do NPJ, sob sua responsabilidade, de acordo com os 

Programas aprovados pelo Coordenador do NPJ;  
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II - orientar, supervisionar e avaliar o trabalho das equipes de estagiários do 

Serviço de Assistência Judiciária, sob sua responsabilidade; 

III - efetuar o controle de freqüência dos estagiários pertencentes às equipes pelas 

quais for o responsável; 

IV - assinar ou, quando impedido, requerer ao Coordenador do NPJ que assine, 

juntamente com os estagiários da equipe, as petições encaminhadas ao Poder Judiciário 

por meio do Serviço de Assistência Judiciária; 

V - acompanhar, juntamente com as equipes de estagiários pelas quais forem 

responsáveis, as audiências junto ao Poder Judiciário resultantes do Serviço de 

Assistência Judiciária; 

VI - apresentar ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica as propostas de 

projetos alternativos de estágio e de alterações da pauta de pesquisa, seminários e 

trabalhos simulados, que devem seguir a tramitação prevista neste Regulamento e na 

legislação vigente; 

VII - desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função. 

 

TÍTULO IV 

Da Secretaria de Estágio do NPJ 

 

Art. 8º Compete à Secretaria de Estágio do NPJ: 

I - manter os arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como 

de toda documentação e legislação referente ao estágio;  

II - expedir todas as declarações e as certidões pertinentes ao estágio, respeitadas 

as competências específicas da Coordenação do Curso de Direito, previstas legalmente;  

III - manter arquivo de controle de todos os convênios que a UNIFAP celebre para 

estágio na área do Direito, bem como fichas individuais de todos os estagiários que 

estiverem realizando estágios com base nesses convênios;  

IV - manter arquivo com cópias de todos os processos ajuizados através do 

Serviço de Assistência Judiciária do NPJ, que deve ser atualizado pelos estagiários;  

V - manter cadastro de clientes do Serviço de Assistência Judiciária, que deve ser 

atualizado com base nos dados fornecidos pelos estagiários a cada novo atendimento ou 

ato processual;  

VI - fazer a triagem inicial de carência para encaminhamento das partes aos 

estagiários; 
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VII - manter uma agenda das audiências referentes aos processos ajuizados por 

meio do Serviço de Assistência Judiciária, que deve ser atualizada pelos estagiários;  

VIII - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 

solicitadas pelo Coordenador do NPJ na forma deste Regulamento. 

Parágrafo único. A Secretaria do NPJ é responsável por manter e por 

organizar os arquivos das Atividades Complementares.  

 

TÍTULO V 

Do Estágio Supervisionado Curricular 

  

Art. 9° As atividades do Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado em Direito 

obedecem ao que estabelece a legislação em vigor, sobre estágio, e ao previsto neste 

Regulamento, incluindo a prática jurídica nos seguintes níveis:  

I - as pesquisas, os seminários e os trabalhos simulados das práticas profissionais 

dos diversos operadores do Direito;  

II - as atividades decorrentes do Serviço de Assistência Judiciária.  

Art. 10. As atividades do estágio jurídico são eminentemente práticas, cumpridas 

integralmente num total de quatrocentas e cinqüenta horas (450h), a partir do quinto 

semestre do Curso, estando vedada a utilização regular de aulas expositivas. 

§ 1º As atividades são assim distribuídas com referência às cargas horárias 

máximas: 

a) a formação de processos simulados deve totalizar duzentos e setenta (270) 

horas, com redação de peças profissionais e atos processuais nas áreas do Direito 

Constitucional, do Direito Empresarial, do Direito Civil, do Direito Penal, do Direito do 

Trabalho, do Direito Tributário, do Direito Ambiental, do Direito Administrativo;  

b) a orientação prática deve totalizar sessenta (60) horas, envolvendo a 

organização judiciária, os Estatutos da Advocacia, a Magistratura, o Ministério Público 

e os seus Códigos de Ética Profissional;  

c) as visitas orientadas e as controladas pelo NPJ devem perfazer o total de 

sessenta (60) horas, envolvendo aquelas realizadas aos Juizados, aos Foros, aos 

Tribunais, as Delegacias de Polícia, aos Escritórios de Advocacia, aos órgãos dos 

Ministérios Públicos, de entidades correlatas de interesse das profissões jurídicas, de 

acompanhamento a audiências e de sessões judiciárias reais;  
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d) a participação efetiva em assistência jurídica real deve totalizar sessenta (60) 

horas, incluindo plantões definidos no NPJ e, quando houver convênio, na prestação de 

serviços profissionais jurídicos reais em entidades públicas, nas judiciárias, nas 

empresariais, nas comunitárias e nas sindicais.  

§ 2º Nos processos referidos na alínea “a” do § 1º inclui-se, também, a simulação 

de audiências, de sustentação oral em Tribunais e de atuação no Tribunal do Júri, de 

treinamento de técnicas de negociação coletiva, de conciliação e de arbitragem, 

acompanhado de simultânea análise dos correspondentes autos.  

§ 3º As visitas e os acompanhamentos referidos na alínea “c” do § 1º são 

comprovadas mediante relatórios sumários de cada atividade e apresentados pelo 

acadêmico ao Coordenador do NPJ para avaliação. Para os relatórios deve ser usado 

padrão impresso, os quais devem conter os dados completos do acadêmico, sua 

assinatura e a assinatura do dirigente do ato (juiz, promotor, delegado, advogado) e 

deverão ser entregues nos prazos estipulados.  

§ 4º O acadêmico deve manter, até a aprovação final no estágio, pasta contendo 

cópias das atividades cumpridas e anotadas com avaliação na ficha individual do NPJ. 

 

TÍTULO V 

Dos Estagiários do NPJ 

 

Art. 11. São considerados estagiários para fins de Estágio Supervisionado todos os 

acadêmicos regularmente matriculados nas disciplinas de Estágio e Prática Jurídica, 

competindo-lhes principalmente: 

I - realizar as pesquisas, os seminários e os trabalhos simulados e os orientados, 

sob supervisão dos professores orientadores; 

II - cumprir seus plantões no NPJ; 

III - preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos no 

Serviço de Assistência Judiciária do NPJ, encaminhando-as à Secretaria de Estágio para 

fins de cadastramento; 

IV - entregar, periodicamente, ao professor de estágio responsável pela equipe, 

relatório minucioso contendo as atividades realizadas durante o período, acompanhadas 

de                      auto-avaliação; 

V - redigir e assinar as peças nos processos que participe efetivamente, 

conjuntamente com o professor de estágio ou com o Coordenador do NPJ; 
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VI - comparecer, sempre que designado, aos atos processuais decorrentes dos 

processos sob responsabilidade da equipe a qual pertença; 

VII - acompanhar as publicações oficiais para manter atualizadas as agendas de 

audiências existentes no NPJ; 

VIII - cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua 

responsabilidade; 

IX - agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Serviço de 

Assistência Judiciária do NPJ; 

X - cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes ao 

Estágio Supervisionado. 

 

TÍTULO V 

Do Serviço de Assistência Judiciária 

 

Art. 12. A totalidade de carga horária destinada no Estágio Supervisionado ao Serviço 

de Assistência Judiciária é utilizada para o atendimento das partes, pesquisa e 

elaboração de peças processuais, audiências simuladas e acompanhamento dos 

respectivos processos. 

§ 1º O atendimento no Serviço de Assistência Judiciária destina-se à população 

carente, abrangendo as áreas do Direito.  

§ 2º Os acadêmicos devem preencher as fichas de atendimento, manter as pastas 

do público alvo com cópias de todas as peças processuais e informar à Secretaria de 

Estágio sobre as datas de realização de todos os atos processuais de sua 

responsabilidade.  

§ 3º O trabalho dos acadêmicos junto ao Serviço de Assistência Judiciária será 

orientado e supervisionado pelos professores de estágio indicados pelo NPJ e pelo 

CODIR, na forma deste Regulamento.  

§ 4º Para viabilizar os trabalhos do Serviço de Assistência Judiciária, fica 

facultada a celebração de convênio para atendimento no NPJ com a Defensoria Publica 

ou órgão similar, responsável por prestar assessoria jurídica gratuita à população 

carente.  

Art. 13. O Serviço de Assistência Judiciária funciona durante todo o ano letivo, com 

horário de atendimento ao público fixado pelo Coordenador do NPJ, em conjunto com 

os professores orientadores do Estagio, obedecida à legislação vigente. 
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 § 1º Os acadêmicos estagiários prestam, no mínimo, quatro (4) horas de 

atendimento junto ao Serviço de Assistência Judiciária, com exceção daqueles que 

estiverem autorizados a participar de projeto alternativo de estágio, respeitando a 

mesma carga horária e de acordo com este Regulamento. 

 § 2º A escala de trabalho dos professores de estágio junto ao Serviço de 

Assistência Judiciária é determinada pelo Coordenador do NPJ. 

 

TÍTULO V 

Do Estágio Externo e dos Projetos Alternativos de Estágio 

 

Art. 14. Até cinquenta por cento (50%) do tempo destinado às atividades junto ao 

Serviço de Assistência Judiciária pode ser cumprido por meio de:  

I - estágio externo em escritório de advocacia, de órgão, de entidade ou de 

empresa pública ou privada, desde que credenciada junto ao NPJ para receber 

estagiários do Curso de Direito da UNIFAP;  

II - estágio realizado por meio do desenvolvimento de projetos alternativos de 

estágio aprovados na forma prevista neste Regulamento.  

§ 1º O credenciamento para fins de estágio externo obedece ao disposto neste 

Regulamento e legislações vigentes aplicadas para estágios curriculares. 

§ 2º Os projetos alternativos de estágios devem ser coordenados por um professor 

responsável.  

 

 

 

TÍTULO V 

Da Avaliação de Estágio no NPJ 

 

Art. 15. A avaliação dos estudantes nas disciplinas de Estágio e de Prática Jurídica 

segue aos critérios fixados pela UNIFAP e correspondem à associação da freqüência e 

do aproveitamento dos acadêmicos. 

Art. 16. Compete ao NPJ estabelecer, obedecida à legislação vigente, a forma de 

avaliação e de controle de freqüência do estágio externo desenvolvido em instituições 

conveniadas, em substituição ao Serviço de Assistência Judiciária.  



 77 

Art.17. A forma de avaliação e de controle de freqüência do estágio desenvolvido por 

meio da participação em projeto alternativo de estágio é fixada no respectivo projeto, 

obedecida à legislação vigente. 

 

TÍTULO V 

Das Disposições Finais  

 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Direito da UNIFAP.  

Art. 19. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, ficando revogadas 

todas as disposições contrárias. 

 
 

REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO  

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO  

 

 TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do currículo pleno do Curso de 

Graduação em Direito da Fundação Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 

indispensável para a colação de grau. 

Art. 2º O TCC advém de um processo de investigação individual orientada, descrita sob 

a forma de uma monografia, em um dos eixos teóricos de pesquisa definidos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Direito (CODIR). 

Art. 3º Os objetivos gerais do TCC são os de permitir aos acadêmicos do Curso de 

Graduação em Direito a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação apreendido, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia 

especializada e ao aprimoramento da capacidade de interpretação, de crítica e de 

apresentação de contribuição para o aperfeiçoamento do Direito.    

 

TÍTULO II 

Das atribuições do Colegiado 

 

http://lwww.unifap.br/direito
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Art. 4º Ao Colegiado compete:  

I - apreciar, em grau de recurso, as decisões do Coordenador de Trabalho de 

Conclusão de Curso;  

II - homologar as decisões da banca examinadora;  

III - apreciar os recursos das decisões das bancas examinadoras;  

IV - tomar todas as demais decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento.  

TÍTULO III 

Do Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 5º O Coordenador de TCC é eleito, na forma do Regimento do CODIR, em 

Assembléia, pelo Colegiado, dentre os professores com título mínimo de Especialista e 

de experiência comprovada em pesquisa.  

         § 1º O Coordenador de TCC é eleito para um mandato de dois (2) anos, podendo 

ser renovado por mais um período. 

 § 2º A carga horária administrativa destinada ao Coordenador de TCC é de até 

vinte (20) horas semanais. 

 § 3º No mesmo pleito é eleito um Sub-Coordenador de TCC, ao qual não é 

atribuída carga horária administrativa, e a quem compete à substituição do Coordenador 

em seu afastamento e impedimento.   

Art. 6º Ao Coordenador de TCC compete:  

I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao TCC; 

II - atender individualmente aos acadêmicos em fase de elaboração de TCC, 

inclusive propiciar-lhes orientação básica na fase de iniciação do projeto de pesquisa;  

III - reunir e catalogar todas as informações relativas a todos os TCC já 

defendidos pelos acadêmicos do Curso de Direito da UNIFAP;  

IV - realizar seminários, palestras, oficinas e outros eventos de divulgação das 

atividades de pesquisa realizadas no Curso de Direito junto a Comunidade Acadêmica 

da UNIFAP;  

V - elaborar e promover, conjuntamente com os responsáveis por cada área, o 

desenvolvimento da pesquisa no âmbito de graduação, a fim de reforçar o vínculo com a 

extensão universitária;  

VI - facilitar a publicação de TCCs aprovados por meio de convênio com 

instituições competentes e selecionados pelo Colegiado de Direito;  
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VII - convocar, sempre que houver necessidade, reuniões com os professores 

orientadores e acadêmicos em fase de realização de TCC;  

VIII – sugerir a composição de banca examinadora; 

IX - fixar prazos para a apresentação do TCC e definir as datas para a reunião com 

os membros da banca examinadora;  

X - encaminhar os TCCs para os membros da banca examinadora;  

XI - manter atualizado o Livro de Atas das reuniões realizadas com os membros 

da banca examinadora;  

XII - enviar cópias de TCCs definitivos para a Biblioteca Central da UNIFAP;  

XIII - manter a disposição da comunidade acadêmica da UNIFAP, para consulta, 

um (1) exemplar atualizado das normas da ABNT que versem sobre a apresentação de 

trabalhos científicos;  

XIV - divulgar a relação dos orientadores credenciados e respectivos eixos 

teóricos de pesquisa, ou por área de interesse;  

XV - tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento, inclusive responsabilizando o acadêmico que não 

entregar o TCC definitivo.  

 

TÍTULO IV 

Dos Professores de Orientação 

 

Art. 7º A orientação do TCC deverá ser conduzida por docente efetivo ou substituto da 

UNIFAP e, dependendo da especificidade do tema, admiti-se a possibilidade de                             

co-orientação, o qual necessariamente não comporá a banca examinadora. 

Parágrafo único. A orientação poderá ser efetuada por professor não pertencente 

ao quadro de pessoal da UNIFAP, desde que previamente credenciado pelo Colegiado 

do Curso de Direito.  

Art. 8º É da responsabilidade do acadêmico a escolha do seu orientador e do eixo 

teórico de sua pesquisa, com observância das normas e dos prazos estabelecidos por este 

Regulamento. 

§ 1º O acadêmico poderá contar com a colaboração de um co-orientador, o qual 

deve ser um profissional graduado na área de conhecimento específica do projeto de 

pesquisa, mediante aprovação prévia do professor orientador.  
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§ 2º O nome do profissional co-orientador deverá constar nos documentos e 

relatórios a serem entregues pelo acadêmico. 

Art. 9º Para formalização do sistema de orientação, o professor orientador deve assinar 

termo de aceitação, mediante a análise prévia do Projeto de Pesquisa. 

Parágrafo único. A mudança de professor orientador só poderá ocorrer com a 

devida autorização do Colegiado do Curso de Direito.  

Art. 10. Ao professor orientador compete: 

I - atender a seus orientandos;  

II - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto de pesquisa em 

conformidade com o cronograma previamente estabelecido;  

III - avaliar, ao término da primeira etapa do TCC, as atividades dos orientandos;  

IV -  Indicar lista de referencial bibliográfico no eixo da pesquisa a ser 

realizada; 

V - apresentar relatório final de todos os orientandos, bem como prestar 

informações quando solicitadas pelo Coordenador de TCC;  

VI - declarar apto o TCC para o fim de constituição de banca examinadora; 

VII - presidir a banca examinadora em relação aos TCCs em que atuou como 

professor orientador;  

VIII - comunicar ao Coordenador de TCC qualquer mudança no projeto de 

pesquisa, ou o descumprimento de encargos por parte do orientando. 

 

TÍTULO V 

Dos alunos em fase de realização do TCC 

 

Art. 11. A elaboração do projeto de TCC tem como requisito essencial a matrícula na 

disciplina TCC I do Curso de Direito da UNIFAP.  

Art. 12. O acadêmico somente poderá efetivar o nome do professor orientador mediante 

a sua aprovação na disciplina TCC I.  

 Parágrafo único. Os alunos devidamente matriculados na disciplina TCC II 

deverão necessariamente iniciar a produção do TCC, conforme as regras da ABNT 

vigente. 

Art. 13. O acadêmico poderá, excepcionalmente, matricular-se na disciplina TCC I, 

desde que tenha concluído cinqüenta por cento (50%) dos créditos que compõem a 

matriz curricular do Curso de Direito da UNIFAP.  
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Art. 14. Ao acadêmico, em fase de realização de TCC, compete:  

a) elaborar individualmente o projeto de pesquisa; 

b) apresentar o documento comprobatório da aceitação do professor orientador 

para o professor da disciplina TCC I; 

c) protocolar junto ao Coordenador de TCC o projeto de pesquisa, acompanhado 

do documento comprobatório da aceitação do professor orientador;  

d) cumprir o calendário divulgado pelo Coordenador de TCC para a entrega de 

projeto de pesquisa;   

e) manter contatos periódicos com o professor orientador para a discussão e o 

aprimoramento do TCC; 

f) apresentar ao professor orientador o relatório parcial das atividades 

desenvolvidas no período, em duas vias;  

g) elaborar a versão final do TCC, de acordo com este Regulamento e as 

instruções do seu orientador e do Coordenador de TCC;  

h) entregar o TCC, em três (3) vias impressas e chanceladas pelo professor 

orientador, ao Coordenador de TCC;  

i) comparecer no dia, na hora e no local previamente determinado para a defesa 

pública do TCC;  

j) entregar a versão final do TCC, no prazo de 15 dias, em arquivo digital, no 

formato “pdf”, para o Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, que deverá 

entregar à Coordenação de Direito. 

 

TÍTULO VI 

Dos Objetivos 

 

Art. 15. O TCC deve oportunizar aos acadêmicos do Curso de Direito o 

desenvolvimento de habilidades e de capacidades que envolvam: 

I - o conhecimento teórico básico de como se constrói um projeto de pesquisa;  

II - a autonomia à idealização de projetos diversos, considerando todas as suas 

etapas;  

III - a elaboração de vários tipos de textos relativos ao projeto, tais como resenhas, 

artigos científicos e monografias; 

IV - desenvolver no estudante a aptidão para pesquisa;  
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V - a participação acadêmica em Núcleos ou Grupos de Pesquisa sob a 

responsabilidade do professor-orientador;  

VI - estimular a produção científica por meio de contribuições que vise à 

construção dos saberes jurídicos;  

VII - avaliar a capacidade de análise crítica dos conhecimentos adquiridos durante 

o Curso para que possa aferir a sua capacidade de articulação;  

VIII - a participação em Núcleos ou Grupos de Pesquisa sob a responsabilidade do                

professor-orientador;  

IX - a avaliação de todo o sistema produtivo, tanto coletivo como individual, por 

meio de reuniões destinadas a esse fim, ou, por meio de relatórios dirigidos ao 

Colegiado do Curso de Graduação;  

X - a apresentação e a defesa pública junto a comunidade acadêmica ou não, dos 

resultados parciais ou finais da pesquisa em fóruns de debates locais.  

 

TÍTULO VI 

Do processo de elaboração do TCC 

 

Art. 16. O TCC deverá ser elaborado individualmente, cumprindo o que determinada as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Direito. 

Art. 17. O processo de elaboração do TCC exige a definição de uma agenda de 

compromissos mútuos entre orientador e orientando, a qual deve vir retratada em Ficha 

de Acompanhamento da Produção do TCC, com o indicativo das atividades e dos 

encontros efetivados. 

Art. 18. A elaboração do TCC dar-se-á em três fases: 

I – a primeira fase, denominada “elaboração do projeto", inicia-se:  

a) com a escolha do tema e do orientador, no semestre em que o aluno se 

matricular na disciplina TCC I;  

b) compreende a elaboração do projeto de TCC e sua qualificação a serem 

avaliados pelo professor de TCC I 

II - a segunda compreende:  

a) a execução da pesquisa e a realização didática de seu relatório, em 

conformidade com o cronograma previamente estabelecido no projeto de pesquisa. Esta 

atividade encerra-se com o protocolo do texto do TCC.  

III - A terceira fase compreende:  
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a) a defesa pública do TCC; 

b) a avaliação pela banca examinadora;  

c) a entrega da versão final do TCC.  

Art. 19. A defesa do TCC ocorrerá durante o último semestre letivo do curso, como 

última atividade curricular do aluno.  

 

 

 

TÍTULO VII 

Da estrutura do Projeto de TCC 

 

Art. 20. O projeto de TCC obedecerá às normas da ABNT relativas à apresentação de 

trabalhos científicos.  

Parágrafo único. O aluno não poderá apresentar projeto idêntico a outro já 

defendido, seja na UNIFAP, seja em qualquer outro centro de pesquisa acadêmica, 

brasileiro ou estrangeiro. 

Art. 21. A estrutura do projeto de pesquisa compõe-se de: 

1- capa (obrigatório)  

a) nome da entidade 

b) nome do autor 

c) Título; 

d) Local 

e) Mês/ano do depósito 

2 – lombada (opcional) 

3 – Folha de rosto (obrigatório) 

a) Nome do autor 

b) Titulo 

c) Tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade a que deve ser submetido 

d) Local 

e) Ano de depósito 

4 – Lista de ilustração (opcional) 

5 – Lista de tabelas (opcional) 

6 – Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

7 – Lista de símbolos (opcional) 
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8 – Sumario (obrigatório) 

9 – Introdução (obrigatório) 

10 – Problema (obrigatório) 

11 – Hipóteses (obrigatório) 

12 – Objetivos (obrigatório) 

a) Geral 

b) Específicos 

13 – Justificativa (obrigatório) 

14 -  Referencial Teórico (Teoria de Base, Revisão bibliográfica) (obrigatório) 

15 – Metodologia (obrigatório) 

16 – Cronograma(obrigatório) 

17 – Referências (obrigatório)  

18 – Apêndice (opcional) 

19 – Anexo (opcional)   

 

  

TÍTULO VII 

Da estrutura do TCC 

 

 Art. 22. A estrutura do TCC obedecerá as normas da ABNT e compor-se-á de:  

1 - capa (obrigatório); 

2- Lombada (opcional); 

3 - folha de rosto (obrigatório);  

4 - Errata (opcional) 

5 - Folha de Aprovação (obrigatório) 

6 – Dedicatória (opcional); 

7 – Agradecimentos (opcional); 

8 – Epigrafe (opcional); 

9 - Resumo da Língua Vernácula (obrigatório); 

10 - Resumo em Língua estrangeira (obrigatório); 

11 - Lista de ilustração (opcional); 

12 -  Lista de tabelas (opcional); 

13 -  Lista de abreviaturas e siglas (opcional); 

14 - Lista de símbolos (opcional); 
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15 – Sumário (obrigatório);  

16 – Introdução (obrigatório);  

17 – Desenvolvimento (obrigatório);  

18 – Conclusão (obrigatório);  

19 – Referências (obrigatório); 

20 – Glossário (opcional); 

21 – Apêndice (opcional); 

22 – anexos (opcional); 

23 – Índice (opcional). 

 

Art. 23. O corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e conclusão) terá no mínimo 

trinta (30) laudas de texto escrito e as citações diretas obedecerão o sistema autor-data. 

Art. 24. A formatação obedecerá às regras de: 

a) papel A4 (21 cm x 29,7 cm); 

b) dimensão: 3 cm superior e 2 cm inferior; 3 cm esquerda e 2 cm direita;    

c) tipo de letra (fonte): de preferência “Time New Roman”; 

d) tamanho da fonte: doze (12), para todo o texto principal; 

e) recuo da primeira linha 1,27 cm; 

f) recuo deslocado 4 cm
2
; 

g) espacejamento 1,5 entrelinhas (exceto citações de mais de três linhas e notas de 

rodapé que devem ser digitados em espaço simples e fonte 10); 

h) numeração e paginação: as folhas do TCC são contadas seqüencialmente desde 

a folha de rosto, mas não são numeradas. A numeração deve ser colocada a partir da 

Introdução, em algarismos arábicos contínuos, localizados na margem superior direita.     

Art. 25. Ao término da segunda fase de realização do TCC (art. 18, inciso II), o aluno 

entregará três (3) vias impressas do TCC, devidamente assinadas por seu orientador, ao 

Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, o qual ficará incumbido de enviá-las, 

com antecedência mínima de três (3) dias da defesa para os membros da banca 

examinadora.  

 

TÍTULO VIII 

Da Banca Examinadora 

 

                                                 
2
 Quando a citação direta for acima de três linhas e sem a utilização de aspas.   
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Art. 26. A defesa pública do TCC será efetuada pelo acadêmico do Curso de Direito, 

perante uma banca examinadora composta por três (3) professores efetivos ou 

substitutos da UNIFAP, na forma a seguir: 

I - o professor orientador presidirá a banca examinadora; 

II - serão designados pelo Coordenador de TCC, dois (2) professores que 

comporão a banca examinadora. 

Parágrafo único. A banca examinadora somente pode deliberar com a presença 

de três membros. 

Art. 27. Os membros das bancas examinadoras deverão avaliar os Trabalhos de 

Conclusão de Curso, nos prazos estabelecidos no calendário de defesa.  

 

TÍTULO IX 

Do Processo de Avaliação do TCC 

 

Art. 28. As sessões de defesa de TCC serão públicas, podendo ser gravadas.  

 Parágrafo único. É vedada a divulgação de TCC antes de sua defesa. 

Art. 29. O TCC deverá ser avaliado por dois (2) professores da UNIFAP ligados 

preferencialmente à área de concentração do trabalho. 

§ 1º Admitir-se-á a possibilidade de avaliador externo, desde que previamente 

autorizado pelo Colegiado do Curso de Direito. 

§ 2º O professor orientador do TCC obrigatoriamente presidirá a banca 

examinadora. 

Art. 30. A avaliação do TCC compreenderá as seguintes etapas: 

I - o exame de qualificação, o qual consiste em etapa preliminar da avaliação, 

representada por reunião privativa entre Banca Examinadora com o(s) orientando(s), 

com o propósito de conferir orientações de natureza teórico-metodológicas, de caráter 

exclusivamente qualitativo, quando decorridos até cinqüenta por cento (50%) do tempo 

total destinado à elaboração do TCC; 

II - a apresentação escrita compreende todo o percurso teórico-metodológico da 

pesquisa devidamente circunscrito ao tema adotado, observando-se o atendimento às 

normas da Língua Portuguesa e às normas da ABNT; 

III - a apresentação oral resulta na socialização da trajetória da pesquisa, no 

objetivo de demonstrar o domínio do conteúdo, a seqüência lógica e a clareza na 
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exposição das idéias, dentro de um tempo mínimo de trinta (30) minutos e máximo de 

cinqüenta (50) minutos. 

§ 1º A culminância da apresentação oral ocorrerá com a argüição proferida pelos 

avaliadores e resposta pelo(s) acadêmico(s) dentro de um tempo correspondente a 

quinze (15) minutos. 

§ 2º A não apresentação do TCC para o processo de avaliação no tempo previsto 

implicará em reprovação automática, além da perda tanto do orientador quanto da 

Banca Examinadora do trabalho. 

Art. 31. Para efeito de aprovação do TCC, em ambas as modalidades, a média final 

deverá observar o estipulado na sistemática de avaliação adotada pela UNIFAP. 

I - a média final do TCC deverá ser o resultado da média aritmética simples 

extraída das notas atribuídas pelos dois avaliadores integrantes da Banca;  

II - Em caso de discrepância de notas atribuídas pelos dois avaliadores, caberá ao 

professor orientador atribuir a nota para efeito de composição da média final do TCC.  

Parágrafo único. Considerar-se-ão como notas discrepantes aquelas cujas 

diferenças entre os valores sejam iguais ou superiores a três (3) pontos.  

Art. 32. A atribuição de notas dar-se-á após o encerramento da etapa de argüição, 

levando-se em consideração, critérios objetivos previamente divulgados; as finalidades 

descritas neste Regulamento, verificadas no texto escrito, na exposição oral e nas 

respostas às argüições feitas pela banca examinadora.  

§ 1º A banca examinadora atribuirá ao acadêmico, nota de zero (0) a dez (10), 

sendo que somente será considerado aprovado aquele que obtiver o mínimo de cinco (5) 

pontos.  

§ 2º Cada membro avaliará separadamente o aluno e a nota final será a média 

aritmética das notas atribuídas por cada membro da banca.  

Art. 33. O resultado da avaliação final será assinado por todos os membros da banca 

examinadora e registrado no respectivo livro de atas, sendo que o aluno receberá cópia 

da ata com sua nota. 

Parágrafo único. A colação de grau é condicionada à aprovação do TCC.  

Art. 34. No caso de reprovação, desde que não ultrapassado o prazo máximo para 

conclusão do curso, o aluno pode apresentar novo TCC para avaliação, ainda que com o 

mesmo tema ou orientador, reiniciando o processo para elaboração do trabalho, se 

necessário, desde que devidamente matriculado na disciplina TCC II.  

Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.  
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Art. 36 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, ficando revogadas 

todas as disposições contrárias. 

 
1.3.4 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As atividades complementares, conforme o disposto na Resolução Nº. 9 
CNE/CES em seu art. 2º, inciso X, combinado com o art. 8º, são escolhidas e 
realizadas pelo discente dentre atividades de interesse do curso tais como: 
participação em seminários, palestras, congressos, mesas-redondas, debates, 
simpósios, conferências e demais modalidades de eventos acadêmicos, apresentação 
e realização de projetos de pesquisa individuais ou participação em grupos de 
pesquisa, apresentação e realização de projetos de extensão, atividades relacionadas 
à iniciação científica, publicação de trabalhos, estágio extracurricular, que resultem em 
enriquecimento epistemológico e metodológico dos estudantes.  

As atividades complementares integrantes do currículo, fixadas em 300h 
(trezentas horas), devem ser homologadas e registradas pela  Coordenação do 
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e após serem consideradas adequadas à formação 
complementar do acadêmico de Direito da UNIFAP serão integralizadas para o 
cumprimento da carga horária obrigatória acima mencionada, conforme regulamento 
próprio. 

  Cabe a Coordenação do NPJ decidir quais atividades poderão ser 
computadas como atividade complementar para cada grupo ou subgrupo de 
atividades, impedindo-se assim que as atividades complementares sejam compostas 
apenas com uma espécie de atividade, possibilitando dessa forma uma diversificação 
das atividades contribuindo para uma formação mais ampla e completa para o 
discente. 
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REGIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 
Art. 1o. Compreende-se como atividade complementar toda e qualquer atividade, não 
prevista no rol das disciplinas obrigatórias do currículo do curso de graduação em 
Direito, desde que aprovada pelo Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, 
como necessária à formação acadêmica, e válida ao aprimoramento pessoal e 
profissional do futuro Bacharel em Direito.  
 
Art. 2º As Atividades Complementares do Curso de Graduação em Direito da UNIFAP 
serão desenvolvidas com carga horária total de 300h (trezentas horas), em 
conformidade com o que dispõe as Diretrizes Curriculares para os cursos de 
Graduação em Direito. 
 
Art. 3º. Consideram-se atividades complementares os seguintes grupos de atividades: 
 
I - Grupo 1: Ensino; 
II - Grupo 2: Pesquisa; 
III - Grupo 3: Extensão cultural; 
IV - Grupo 4: Representação estudantil 
V – Grupo 5: Voluntariado 
 
Parágrafo Único – as atividades complementares podem ser promovidas pela 
UNIFAP, ou por qualquer outra instituição, ou por pessoa física, pública ou privada, 
devidamente credenciada. 
 
Art. 4º. Os grupos acima numerados e especificados por matéria temática geral são 
divididos em subgrupos temáticos, também numerados, conforme segue: 
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GRUPO 1 
 freqüência e aproveitamento em pelo menos duas disciplinas optativas 

ofertadas pelo curso de Direito da UNIFAP, conforme rol estabelecido no 
Projeto Pedagógico do Curso. (Subgrupo 1.1) 

 exercício efetivo de monitoria no curso de Direito, com formalização 
institucional e exigência de parecer final favorável do docente responsável 
pela disciplina, (subgrupo 1.2) 

 efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, 
desde que de natureza jurídica, como processo de complementação do 
ensino da graduação em Direito, por período não inferior a um (1) 
semestre e mediante comprovação da instituição em que o interessado 
completou a exigência legal do estágio (subgrupo 1.3) 

 participação efetiva do acadêmico, como palestrante ou conferencista em 
curso, congresso, seminário jurídico ou similar, mediante a devida 
comprovação de sua atuação (subgrupo 1.4) 

 
GRUPO 2 

 participação do discente em projetos institucionalizados de pesquisa de 
docente do curso de Direito, como colaborador; ou em projetos de 
iniciação científica à pesquisa, orientado por docente-pesquisador, com ou 
sem financiamento de instituições públicas ou privadas; ou em programa 
especial de fomento à pesquisa, com duração mínima de dois (2) 
semestres; ou em qualquer outra espécie de projeto de pesquisa com 
duração não inferior a dois (2) semestres, sendo imprescindível que, em 
todas as alternativas, o pesquisador responsável ateste a participação e o 
aproveitamento do acadêmico (subgrupo 2.1) 

 publicação de artigo ou ensaio, de monografia, livro, caderno temático ou 
similar, seja obra individual ou coletiva, dos quais será procedida a juntada 
de um exemplar, como prova, a que se atribuirá o mínimo de cinco e o 
máximo de vinte horas de atividades complementares, considerando-se a 
qualidade e a natureza do texto publicado (subgrupo 2.2). 
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GRUPO 3 
 participação em eventos científico-culturais, de natureza jurídica ou não, 

mas cujo conhecimento teórico ou técnico seja conexo ao perfil e às 
habilidades da do profissional a ser formado pelo curso de Direito da 
UNIFAP(subgrupo 3.1). 

 apresentação de trabalhos em eventos culturais ou científicos, individual ou 
coletivamente (subgrupo 3.2). 

 participação efetiva na organização e oferta de cursos, programas ou 
projetos de extensão abertos à comunidade em geral. (subgrupo 3.3). 

 
GRUPO 4 

 exercício do cargo de direção em representação estudantil, de nível 
nacional ou estadual, no Diretório Acadêmico ou no Centro Acadêmico do 
curso de Direito da UNIFAP. Atuação como representante de turma no 
curso de Direito, nos ou nos órgãos colegiados da UNIFAP, por período 
não inferior a doze (12) meses. Em qualquer das situações referidas, 
exige-se a juntada da cópia do ato que formalizou a eleição (subgrupo 
4.1). 

 
GRUPO 5 

 participação voluntária em organizações não governamentais, entidades ou 
instituições que executem trabalhos de relevância social junto à população.  

 
Art. 5º. A carga horária atribuída a cada um dos cinco Grupos de atividades 
complementares obedecerá aos seguintes parâmetros máximos quantitativos: 
 

GRUPO Máximo computável 
do total do grupo 

1 240h 
2 240h 
3 240h 
4 60h 
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5 100h 
 
§ 1º. O valor total atribuído às atividades complementares, sem prévia definição de 
carga horária, será fixado a juízo do Coordenador do NPJ, com base na comprovação 
das horas ou dos períodos efetivamente desenvolvidos pelo acadêmico. 
§ 2º. O acadêmico será obrigado a desenvolver atividades complementares em, pelo 
menos, dois dos cinco grupos oferecidos. 
§ 3º. A validação das atividades complementares deverá ser fundada no princípio da 
flexibilização do currículo com o objetivo de propiciar ao graduando aprofundamento 
do saber interdisciplinar, diversificação temática e maior qualidade do conhecimento 
adquirido no curso de graduação em Direito. 
 
Art. 6º. Veda-se o cômputo concomitante e sucessivo de atividades complementares 
com atividade desenvolvida para o cumprimento da carga horária da disciplina do 
Estágio e Prática Jurídica e para a elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de 
Curso. 
 
Art. 7º. As atividades complementares podem ser desenvolvidas em qualquer 
semestre ou período letivo, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, 
no entanto, de qualquer das atividades do ensino ministrado no curso de Direito, que 
são prioritárias. 
Parágrafo único. O graduando é livre para escolher todos ou alguns dos Grupos e dos 
Subgrupos de atividades complementares que deseja desenvolver para completar a 
totalidade da carga horária de 360h (trezentas e sessenta horas). 
 
Art. 8o. A validação das atividades complementares será requerida pelo estudante 
interessado, justificando, assinando e instruindo o pedido com comprovante de 
freqüência, da carga horária, ou do período em que elas se realizaram, e com todas 
as demais provas inerentes às exigências formais e materiais de cada uma das 
temáticas dos Grupos e dos Subgrupos. 
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Parágrafo Único. O estudante deverá ingressar com o requerimento de validação das 
atividades complementares no Protocolo Geral da UNIFAP, juntando uma copia de 
todos os documentos, que será arquivada em sua pasta individual no NPJ. 
 
Art. 9o. Serão consideradas válidas pelo Coordenador do NPJ, independente de 
justificativa ou de exame de compatibilidade com os fins do curso, as atividades 
complementares oferecidas pelo Curso de Direito da UNIFAP, juntando-se apenas o 
certificado de freqüência. 
 
Art. 10 O Coordenador do NPJ deverá responder em decisão fundamentada, no prazo 
de 72h (setenta e duas horas), pedido ou consulta, formalmente justificada, em que o 
acadêmico interessado indaga se determinada atividade complementar que deseja 
desenvolver se enquadra no elenco dos Grupos ou dos Subgrupos do presente 
Regulamento. 
 
Art. 11 As atividades complementares validadas pelo Coordenador do NPJ serão 
registradas na conformidade com o Sistema Acadêmico vigente e de acordo com o 
modelo anexo a este Regulamento. 
 
Art.12 Ao Coordenador do NPJ, no que se refere ao computo das Atividades 
Complementares, compete: 
 
I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento. 
II – orientar e responder requerimentos dos alunos na escolha das atividades a serem 
realizadas. 
III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos 
promovidos pela instituição, que visem ser aproveitados como Atividades 
Complementares. 
V – validar as horas e proceder o registro das atividades complementares na ficha 
individual do acadêmico, após o exame de sua compatibilidade com as regras do 
presente Regulamento. 
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VI – Encaminhar ao DERCA, quando da integralização das atividades 
complementares ou término do curso, relatório discriminado por aluno, dando conta do 
cumprimento das atividades, para registro, arquivamento e colação de grau. 
 
Art. 13 As Atividades Complementares somente serão consideradas integralizadas, 
com a conseqüente atribuição dos créditos correspondentes ao aluno, se forem 
totalmente cumpridas as respectivas cargas horárias e se as atividades forem 
devidamente comprovadas, aceitas e registradas, na forma estabelecida neste 
Regulamento. 
 
Parágrafo Único.  Ficará impedido de receber o Grau de Bacharel em Direito e de 
receber o respectivo Diploma, o aluno que não integralizar as 300h (trezentas horas) 
de Atividades Complementares, na forma do presente Regulamento. 
 
Art. 14. Distribuir-se-ão cópias do presente Regulamento ao corpo discente, ao corpo 
docente, e proceder-se-á a afixação de cópia de inteiro teor nos lugares de costume, 
para ampla e efetiva divulgação a todos os interessados. 
 
Art. 15. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação 
das normas deste Regulamento, e cuja solução demandar urgência, deverão ser 
dirimidas pelo Coordenador do NPJ em conjunto com a Coordenação do Curso de 
Direito. 
 
 
 

REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

N. Matric.:_____________ ALUNO: __________________________ 
Atividade: ______________________________________________  
Palestrante: ____________________________________________ 
Período:  
Data de início da atividade: ___/___/___  
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Data de término da atividade: ___/___/___ 
Grupo: SubGrupo:  
 
( ) Grupo 1: Ensino 
( ) Subgrupo 11 
( ) Subgrupo 12 
( ) Subgrupo 13  
( ) Subgrupo 14 
 
( ) Grupo 2: Pesquisa 
( ) Subgrupo 21 
( ) Subgrupo 22 
 
( ) Grupo 3: Extensão científico-cultural 
( ) Subgrupo 31 
( ) Subgrupo 32 
 
( ) Grupo 4: Extensão Comunitária 
( ) Subgrupo 41 
 
( ) Grupo 5: Representação estudantil 
( ) Subgrupo 51 
 
N. horas da atividade: _________ 
Total de horas cumpridas pelo aluno: 
Grupo 1: ___ horas 
Grupo 2: ___ horas 
Grupo 3: ___ horas 
Grupo 4: ___ horas 
Grupo 5: ___ horas 
Total: ______horas 
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CORPO DOCENTE 
DESCREVER O PERFIL DOS 
FUTUROS PROFESSORES 
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ACERVO DA BIBLIOTECA 
 
 

ITEM AUTOR TÍTULO EDIÇÃO LOCAL EDITORA ANO 

460 
FIORILLO, CELSO 
ANTONIO 
PACHECO 

CURSO DE DIREITO 
AMBIENTAL 
BRASILEIRO 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 
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461 VELOSO, ZENO  
DIREITO HEREDITÁRIO 
DO CÔNJUGE E DO 
COMPANHEIRO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

462 

GAGLIANO, 
PABLO STOLZE; 
PAMPLONA 
FILHO, RODOLFO 

O NOVO DIVÓRCIO 2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

463 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: 
DIREITO 
EMPRESARIAL - Vol. VII 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO ALTAS 2012 

464 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: 
DIREITO DAS 
SUCESSÕES- Vol. VII 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO ATLAS 2012 

465 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: 
DIREITO DE FAMÍLIA - 
Vol. VI 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO ATLAS 2012 

466 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: 
DIREITOS REAIS - Vol. 
V 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO ATLAS 2012 

467 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: 
RESPONSABILIDADE 
CIVIL -Vol. IV 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO ATLAS 2012 

468 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: 
CONTRATO EM 
ESPECIES - Vol. III 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

469 VELOSO, ZENO  

DIREITO CIVIL: TEORIA 
GERAL DAS 
OBRIGAÇÕES E 
TEORIA GERAL DOS 
CONTRATOS - VOL.II 

 12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO ATLAS 2012 

470 VELOSO, ZENO  
DIREITO CIVIL: PARTE 
GERAL - Vol. I 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO ATLAS 2012 

471 

SILVA, REGINA 
BEATRIZ 
TAVARES DA 
(ORG) 

CÓDIGO CIVIL 
COMENTADO 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

472 
DIAS, MARIA 
BERENICE 

DIREITO DAS FAMÍLIAS 
– CONTRIBUTO DO 
IBDFAM EM 
HOMENAGEM A 
RODRIGO DA CUNHA 
PEREIRA 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO RT 2009 

473 
CRISPINO, 
NICOLAU ELÁDIO 
BASSALO 

A UNIÃO ESTÁVEL E 
OS NEGÓCIOS ENTRE 
COMPANHEIROS E 
TERCEIROS 

1ª EDIÇÃO 
BELO 

HORIZONTE 
DEL REY 2009 

474 
AMORIM, EDGAR 
CARLOS 

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO 

11ª 
EDIÇÃO 

RIO DE 
JANEIRO 

FORENSE 2011 
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475 
DALLARI, DALMO 
DE ABREU  

ELEMENTOS DE 
TEORIA GERAL DO 
ESTADO 

31ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

476 
LOBO, MARIA 
TERESA DO 
CÁRCOMO 

MANUAL DE DIREITO 
COMUNITÁRIO, 50 
ANOS DE 
INTEGRAGRAÇÃO 

1ª EDIÇÃO CURITIBA JURUÁ 2007 

478 
POZZOLI, 
LAFAYETTE 

DIREITO 
COMUNITÁRIO 
EUROPEU: UMA 
PERSPECTIVA  PARA A 
AMÉRICA  LATINA 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO MÉTODO 2003 

479 
MATOS, 
ADHERBAL MEIRA 

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO 
RENOVA

R 
2002 

480 
PORTELA, PAULO 
HENRIQUE 
GONÇALVES 

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO E PRIVADO 

3ª EDIÇÃO SALVADOR 
JUSPODI

VM 
2011 

481 
DINIZ, MARIA 
HELENA 

ESTADO ATUAL DO 
BIODIREITO, 0* 

8ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

482 
COELHO, FÁBIO 
ULHOA 

DIREITO E PODER * 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2005 

483 

WOLKMER, 
ANTONIO 
CARLOS; LEITE, 
JOSÉ RUBENS 
MORATO 

NOVOS DIREITOS NO 
BRASIL, OS NATUREZA 
E PERSPECTIVAS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2003 

484 
WOLKMER, 
ANTONIO 
CARLOS  

INTRODUÇÃO AO 
PENSAMENTO 
JURÍDICO CRÍTICO 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

485 LÔBO, PAULO 

COMENTÁRIOS AO 
ESTATUTO DA 
ADVOCACIA E DA OAB 
* 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

486 
DINIZ, MARIA 
HELENA  

DICIONÁRIO JURÍDICO 
– 4 VOLS. * 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

487 

TOULOUBRE, 
MARINA 
BEVILACQUA DE 
LA 

DICIONÁRIO JURÍDICO 
BILÍNGUE 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

488 

RIGOLIN, IVAN 
BARBOSA; 
BOTTINO, MARCO 
TULLIO 

COMENTÁRIOS AO 
REGIME ÚNICO DOS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS DA 
UNIÃO * 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

489 
COELHO, PAULO 
MAGALHÃES DA 
COSTA 

CONTROLE 
JURISDICIONAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA * 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2002 

490 
GASPARINI, 
DIÓGENES  

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

07ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 
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491 MUKAI, TOSHIO  
ESTATUTO DA CIDADE, 
0 ANOTAÇÕES À LEI 
N.10.257, DE 10-7-2001* 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

492 

VICTOR, 
RODRIGO 
ALBUQUERQUE 
DE  

JUDICIALIZAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

493 
SILVA, CARLOS 
HENRIQUE 
DANTAS DA  

PLANO DIRETOR 
TEORIA E PRÁTICA* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

494 

MAIA, MÁRCIO 
BARBOSA; 
QUEIROZ 
RONALDO 
PINHEIRO DE 

REGIME JURÍDICO DO 
CONCURSO PÚBLICO 
E SEU CONTROLE 
JURISDICIONAL, O* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

495 
SOUZA JUNIOR, 
SURIMAN 
NOGUEIRA DE 

REGULAÇÃO 
PORTUÁRIA 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

496 
FERRETTO, 
VILSON 

CONTRATOS 
AGRÁRIOS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

       

497 
OPITZ, 
OSWALDO; 
OPITZ, SILVIA  

CURSO COMPLETO DE 
DIREITO AGRÁRIO 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

498             

499 

CANOTILHO, 
JOSÉ JOAQUIM 
GOMES;  LEITE, 
JOSÉ RUBENS 
MORATO  

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
AMBIENTAL 
BRASILEIRO* 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

500 
 MATTOS NETO, 
ANTONIO JOSÉ 
DE 

ESTADO DE DIREITO 
AGROAMBIENTAL 
BRASILEIRO* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

501 
FIORILLO, CELSO 
A. PACHECO 

PRINCÍPIOS DO 
DIREITO PROCESSUAL 
AMBIENTAL* 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

502 

JACOMINO, 
SÉRGIO; CRI, 
FRANCISCO DE 
ASIS PALACIOS; 
MEL, MARCELO 
AUGUSTO 
SANTANA DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
E MEIO AMBIENTE* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

503 
SILVA, REGINA 
BEATRIZ 
TAVARES DA 

CÓDIGO CIVIL 
COMENTADO* 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

504 

NEGRÃO,THEOTO
NIO; GOUVÊA, 
JOSÉ ROBERTO 
FERREIRA; 
BONDIOLI, LUIS 
GUILHERME 
AIDAR 

CÓDIGO CIVIL E 
LEGISLAÇÃO CIVIL EM 
VIGOR* 

31ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 
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505 
CARMONA, 
PAULO AFONSO 
CAVIOCHIOLI 

DIREITO URBANÍSTICO 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

506 
BDINE JÚNIOR, 
HAMID CHARAF 

CESSÃO DA POSIÇÃO 
CONTRATUAL* 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

507 
JORGE JÚNIOR, 
ALBERTO 
GOSSON  

CLÁUSULAS GERAIS 
NO NOVO CÓDIGO 
CIVIL* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2004 

508 

BORGES, 
ROXANA 
CARDOSO 
BRASILEIORO 

DISPONIBILIDADE DOS 
DIREITOS DE 
PERSONALIDADE E 
AUTONOMIA PRIVADA* 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

509 
BDINE JÚNIOR, 
HAMID CHARAF 

EFEITOS DO NEGÓCIO 
JURÍDICO NULO* 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

510 
MARTINS, 
FERNANDO 
RODRIGUES 

ESTADO DE PERIGO 
NO CÓDIGO CIVIL* 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

511 
BUSSATTA, 
EDUARDO LUIZ  

RESOLUÇÃO DOS 
CONTRATOS E TEORIA 
DO ADI. SUBSTANCIAL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

512 GAINO, ITAMAR 
SIMULAÇÃO DOS 
NEGÓCIOS JURÍDICOS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

513 
SZAFIR, 
ALEXANDRA  

DESCASOS- UMA 
ADVOGADA ÀS 
VOLTAS COM O 
DIREITO DOS 
EXCLUÍDOS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

514 ABRÃO, NELSON  DIREITO  BANCÁRIO 
14ª 

EDIÇÃO 
SÃO PAULO SARAIVA 2011 

515 WALD, ARNOLDO 
VOL.1-INTRODUÇÃO E 
PARTE GERAL 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2011 

516 WALD, ARNOLDO 

VOL.2-DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES E 
TEORIA GERAL DOS 
CONTRATOS 

20ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2011 

517 WALD, ARNOLDO 
VOL.3-CONTRATOS EM 
ESPÉCIE 

19ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

518 WALD, ARNOLDO 
VOL.4-DIREITO DAS 
COISAS 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2011 

519 WALD, ARNOLDO 
VOL.5-DIREITO DE 
FAMÍLIA 

17ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2009 

520 WALD, ARNOLDO 
VOL.6-DIREITO DAS 
SUCESSÕES 

15ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

521 LÔBO, PAULO 
DIREITO CIVIL-
FAMÍLIAS 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

522 LÔBO, PAULO  
DIREITO CIVIL-
OBRIGAÇÕES 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

523 LÔBO, PAULO 
DIREITO CIVIL-PARTE 
GERAL 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 
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524 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO:VOL.1-
PARTE GERAL 

10ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

525 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO: VOL.2-
TEORIA GERAL DAS 
OBRIGAÇÕES 

9ª EDIÇÃO  SÃO PAULO SARAIVA 2012 

526 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO: VOL.3-
CONTRATOS E ATOS 
UNILATERAIS 

9ª EDIÇÃO  SÃO PAULO SARAIVA 2012 

527 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO: VOL.4-
RESPONSABILIDADE 
CIVIL 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

528 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO: VOL.5-
DIREITO DAS COISAS 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

529 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIORO: VOL.6- 
DIREITO DE FAMÍLIA 

9ª EDIÇÃO  SÃO PAULO SARAIVA 2012 

530 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO  

DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO: VOL.7- 
DIREITO DAS 
SUCESSÕES 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

531 
ASCENSÃO, JOSÉ 
DE OLIVEIRA  

DIREITO CIVIL: VOL.1- 
INTRODUÇÃO. AS 
PESSOAS. OS BENS 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

532 
ASCENSÃO, JOSÉ 
DE OLIVEIRA  

DIREITO CIVIL: VOL.2- 
AÇÕES E FATOS 
JURÍDICOS 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

533 
ASCENSÃO, JOSÉ 
DE OLIVEIRA  

DIREITO CIVIL: VOL.3- 
RELAÇÕES E SITUA. 
JURÍDICAS 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

534 

DINIZ, MARIA 
HELENA; LISBOA 
ROBERTO 
SENISE 

DIREITO CIVIL DO SÉC. 
21 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2003 

535 
NORONHA, 
FERNANDO  

DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

536 
BALBINO FILHO, 
NICOLAU   

DIREITO IMOBILIÁRIO 
REGISTRAL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2001 

537 
 BAPTISTA, 
ANDRÉ ZANETTI  

JUROS, TAXAS E 
CAPITALIZAÇÃO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

538 
DINIZ, MARIA 
HELENA  

LEI DE INTROD. ÀS 
NORMAS DO DIREITO 
BRASILEIRO 
INTERPRETADA 

17ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

539 
AZEVEDO, 
ANTÔNIO 
JUNQUEIRA DE  

NEGÓCIO JURÍDICO 4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

540 

GAGLIANO, 
PABLO STOLZE; 
PAMPLONA 
FILHO, RODOLFO  

NOVO CURSO DE 
DIREITO CIVIL: VOL.1- 
PARTE GERAL 

14ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 
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541 

GAGLIANO, 
PABLO STOLZE; 
PAMPLONA 
FILHO, RODOLFO 

NOVO CURSO DE 
DIREITO CIVIL: VOL.2- 
OBRIGAÇÕES 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

542 

 GAGLIANO, 
PABLO STOLZE; 
PAMPLONA 
FILHO, RODOLFO  

NOVO CURSO DE 
DIREITO CIVIL: VOL.3-
RESPONSAB. CIVIL 

10ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

543 

GAGLIANO, 
PABLO STOLZE; 
PAMPLONA 
FILHO, RODOLFO  

NOVO CURSO DE 
DIREITO CIVIL: VOL.4- 
TOMO 1- CONTRATOS- 
TEORIA GERAL 

8ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

544 

GAGLIANO, 
PABLO STOLZE;  
PAMPLONA 
FILHO, RODOLFO  

NOVO CURSO DE 
DIREITO CIVIL: VOL.4- 
TOMO 2- COMTRATOS 
EM ESPÉCIE 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

545 
AZEVEDO, 
ANTONIO 
JUNQUEIRA DE  

NOVOS ESTUDOS E 
PARECERES DE 
DIREITO PRIVADO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

546 
SANSEVERINO, 
PAULO DE TARSO 
VIEIRA  

PRINCÍPIO DA 
REPARAÇÃO 
INTEGRAL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

       

547 
 BALBINO FILHO, 
NICOLAU 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
DOUTRINA- PRÁTICAS 
E JURISPRUDÊNCIA 

15ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2010 

548 
GONÇALVES, 
CARLOS 
ROBERTO 

RESPONSABILIDADE 
CIVIL 

14ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

549 
BRAGA NETTO, 
FELIPE PEIXOTO 

RESPONSABILIDADE 
CIVIL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

550 
ADAMEK, 
MARCELO VIEIRA 
VON  

RESP. CIVIL DOS 
ADMIN. DE S/A E AS 
AÇÕES CORRELATAS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

551 
SANSEVERINO, 
PAULO DE TARSO 
VIEIRA  

RESPO. CIVIL NO 
NEGÓCIO DO CONS. E 
A DEFESA DO 
FORNECEDOR 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

552 
DONNINI, 
ROGÉRIO 
FERRAZ  

RESPONSABILIDADE 
CIVIL PÓS-
CONTRATUAL NO 
NOVO CÓDIGO CIVIL E 
NO CÓDIGO DE 
DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 
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553 

DIDIER JÚNIOR, 
FREDIE; 
EHRHARDT 
JÚNIOR,  
MARCOS  

REVISITANDO A 
TEORIA DO FATO 
JURÍDICO ESTUDOS 
EM HOMENAGEM A 
MARCOS BERNARDES 
DE MELLO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

554 
COMPARATO, 
FÁBIO KONDER  

RUMO À JUSTIÇA 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

555 

SANTOS, 
MANOEL J. 
PEREIRA DOS; 
JABUR, WILSON 
PINHEIRO  

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

556 
SILVA, REGINA 
BEATRIZ 
TAVARES DA 

RESPONSABILIDADE 
CIVIL E SUA 
REPERCUSSÃO NOS 
TIBUNAIS 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

557 
SILVA, REGINA 
BEATRIZ 
TAVARES DA 

RESPONSABILIDADE 
CIVIL NA ÁREA DA 
SAÚDE 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

558 

SANTOS, 
MANOEL J. 
PEREIRA DOS; 
SILVA, REGINA 
BEATRIZ 
TAVARES DA  

RESPONSABILIDADE 
CIVIL NA INTERNET E 
NOS DEMAIS MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

559 
SILVA, REGINA 
BEATRIZ 
TAVARES DA  

RESPONSABILIDADE 
CIVIL NAS RELAÇÕES 
DE CONSUMO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

560 
COELHO, FÁBIO 
ULHOA  

SOCIEDADE LIMITADA 
NO NOVO CÓDIGO 
CIVIL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2003 

561 
MELLO, MARCOS 
BERNARDES DE  

PLANO DA EFICÁCIA- 
1ª PARTE 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

562 
MELLO, MARCOS 
BERNARDES DE  

PLANO DA EXISTÊNCIA 
17ª 

EDIÇÃO 
SÃO PAULO SARAIVA 2011 

563 
MELLO, MARCOS 
BERNARDES DE  

PLANO DA VALIDADE 
10ª 

EDIÇÃO 
SÃO PAULO SARAIVA 2010 

564 
CHIMENTI, 
RICARDO CUNHA  

TEORIA E PRÁTICA 
DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVIES 
ESTADUAIS E 
FEDERAIS 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

565 
THEODORO 
JÚNIOR, 
HUMBERTO  

TERRAS 
PARTICULARES 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

566 CIANCI, MARNA  
VALOR DA 
REPARAÇÃO MORAL 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

567 
COELHO, FÁBIO 
ULHOA  

COMENT. À LEI DE 
FALÊNCIAS E DE 
RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS 

8ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

568 
SOARES, 
MARCELO NEGRI  

CONTRATO DE 
FACTORING 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 
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569 
COELHO, FÁBIO 
ULHOA  

CURSO DE DIREITO 
COMERCIAL- VOL 1 

16ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

570 
COELHO, FÁBIO 
ULHOA 

CURSO DE DIREITO 
COMERCIAL- VOL 2 

16ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

571 
COELHO, FÁBIO 
ULHOA 

CURSO DE DIREITO 
COMERCIAL- VOL 3 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

572 
ALMEIDA, 
AMADOR PAES 
DE  

CURSO DE FALÊNCIA 
E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESA 

26ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2011 

573 

GABAN,EDUARDO 
MOLAN;  
DOMINGUES, 
JULIANA 
OLIVEIRA  

DIREITO ANTITRUSTE: 
O COMBATE AOS 
CARTÉIS 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

574 
ALMEIDA, 
AMADOR PAES 
DE  

DIREITO DE EMPRESA 
NO CÓDIGO CIVIL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

575 
MEDINA, 
DAMARES 

AMICUS CURIAE-
AMIGO DA CORTE OU 
AMIGO  DA PARTE? 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

576 
MENDES, GILMAR 
FERREIRA  

ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO 
FUNDAMENTAL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

577 
FERREIRA FILHO, 
MANOEL 
GONÇALVES  

ASPECTOS DO 
DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
CONTEMPORÂNEO 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

578 
RAMOS, ELIVAL 
DA SILVA  

ATIVISMO JUDICIAL 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

579 
DUTRA, MICAELA 
DOMINGUEZ  

CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA: 
ANÁLISE DOS 
DIREITOS HUMANOS E 
FUNDAMENTAIS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

580 
DANTAS, MIGUEL 
CALMON  

CONSTITUCIONALISM
O DIRIGENTE E PÓS-
MODERNIDADE 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

581 
DALLARI, DALMO 
DE ABREU  

CONSTITUIÇÃO E 
CONSTITUINTE 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

582 
DALLARI, PEDRO 
B. A.  

CONSTITUIÇÃO E 
TRATADOS 
INTERNACIONAIS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2003 

583 
BULOS, UADI 
LAMMÊGO  

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL ANOTADA 

10ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

584 
DALLARI, DALMO 
DE ABREU  

CONSTITUIÇÃO NA 
VIDA DOS POVOS,DA 
IDADE MÉDIA AO 
SÉCULO XXI 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

       

585 
BARROSO, LUÍS 
ROBERTO  

CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDAD
E NO DIREITO 
BRASILEIRO, 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 



 107 

586 
CUNHA JÚNIOR, 
DIRLEY DA  

CONTROLE JUDICIAL 
DAS OMISSÕES DO 
PODER PÚBLICO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

587 
CANELA JUNIOR, 
OSVALDO   

CONTROLE JUDICIAL 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

588 
PONTE, ANTONIO 
CARLOS DA  

CRIMES ELEITORAIS 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

589 

MENDES, GILMAR 
FERREIRA; 
COELHO, 
INOCÊNCIO 
MÁRTIRES; 
BRANCO, PAULO 
GUSTAVO GONET  

CURSO DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

590 
BARROSO, LUÍS 
ROBERTO  

CURSO DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
CONTEMPORÂNEO 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

591 
SOUSA, ELIANE 
FERREIRA DE  

DIREITO À EDUCAÇÃO 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

592 LENZA, PEDRO  
DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
ESQUEMATIZADO 

15ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2011 

593 
ELIAS, ROBERTO 
JOÃO  

DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

594 
PIOVESAN, 
FLÁVIA  

DIREITOS HUMANOS E 
O DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
INTERNACIONAL 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

595 
LEAL, ROGER 
STIEFELMANN  

EFEITO VINCULANTE 
NA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL, 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2006 

596 
MATTOS NETO, 
ANTONIO JOSÉ 
DE  

ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO E DIREITOS 
HUMANOS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

597 
 VALE, ANDRÉ 
RUFINO DO  

ESTRUTURA DAS 
NORMAS DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

598 
MENDES, GILMAR 
FERREIRA  

JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2005 

599 

MENDES, GILMAR 
FERREIRA; 
PAULO 
BRANCO,GUSTAV
O GONET; VALE, 
ANDRÉ RUFINO 
DO  

JURISPRUDÊNCIA DO 
STF NOS 20 ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO, 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

600 
MENDES, GILMAR 
FERREIRA  

MOREIRA ALVES E O 
CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDAD
E NO BRASIL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2004 
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601 
MOURA, LENICE 
MOREIRA DE  

NOVO 
CONSTITUCIONALISM
O NA ERA PÓS- 
POSITIVISTA, 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2003 

602 
NUNES, 
RIZZATTO  

PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA 
DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA, 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

603 
FERREIRA FILHO, 
MANOEL 
GONÇALVEIS  

PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS DO 
DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

604 
FERREIRA FILHO, 
MANOEL 
GONÇALVEIS  

PROCESSO 
LEGISLATIVO 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

605 
MAZZILLI, HUGO 
NIGRO  

REGIME JURÍDICO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

606 
VIANA, ULISSES 
SCHWARZ  

REPERCUSSÃO GERAL 
SOB A ÓTICA DA 
TEORIA DOS 
SISTEMAS DE NIKLAS 
LUHMANN 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

607 
ADEODATO, 
JOÃO MAURÍCIO  

RETÓRICA 
CONSTITUCIONAL, 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

608 
ÁVILA, 
HUMBERTO  

SISTEMA 
CONSTITUCIONAL 
TRIBUTÁRIO 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

609 
SIFUENTES, 
MÔNICA  

SÚMULA VINCULANTE 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2005 

610 
ARAÚJO FIL, LUIZ 
PAULO DA SILVA 

COMENT. AO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONS.-
DIREITO PROCESSUAL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

611 RIZZATTO NUNES 
CURSO  DE DIREITO 
DO CONSUMIDOR 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

612 
MELO, NEHEMIAS 
DOMINGOS DE  

DANO MORAL NAS 
RELAÇÕES DE 
CONSUMO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

613 
SCAFF, 
FERNANDO 
CAMPOS  

DIREITO À SAÚDE NO 
ÂMBITO PRIVADO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

614 
PONTE, ANTONIO 
CARLOS DA  

CRIMES ELEITORAIS 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

615 
PEREIRA, ERICK 
WILSON  

DIREITO ELEITORAL 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

616 

POZZO, ANTONIO 
ARALDO F.DAL;  
BOTTALLO, 
EDUARDO 
DOMINGOS;  
WEISS, DANIELA 
PUGLIA WEISS 

LEI ELEITORAL 4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

617 
AMARAL, 
ROBERTO; 
CUNHA, SÉRGIO 

MANUAL DAS 
ELEIÇÕES 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 
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SÉVULO DA  

618 
SALAMA, BRUNO 
MEYERHOF  

ANÁLISE ECONÔMICA 
DO DIREITO 
CONTRATUAL: 
SUCESSO OU 
FRACASSO? 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

619 
SANTI, EURICO 
MARCOS DINIZ 
DE  

CURSO DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO E 
FINANÇAS PÚBLICAS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

620 
DURAN, CAMILA 
VILLARD  

DIREITO E MOEDA 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

621 
NEVES, GUSTAVO 
BREGALDA  

VOL.3- DIREITO 
ECONÔMICO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

622 

MARTINS,IVES 
GANDRA DA 
SILVA; 
NASCIMENTO, 
CARLOS VALDER 
DO  

COMENTÁRIOS À LEI 
DE 
RESPONSABILIDADE 
FISCAL 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

623 
SCHAPIRO, 
MARIO GOMES  

DIREITO ECÔNOMICO 
REGULATÓRIO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

624 
RIOS, RODRIGO 
SÁNCHES 

DIREITO PENAL 
ECONÔMICO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

625 

VILARDI, CELSO 
SANCHEZ; 
PEREIRA, FLÁVIA 
RAHAL BRESSER; 
DIAS NETO, 
THEODOMIRO 

DIREITO PENAL 
ECONÔMICO ANÁLISE 
COMTEMPORÂNEA 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

626 
COMPARATO, 
FÁBIO KONDER  

AFIRMAÇÃO 
HISTÓRICA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

627 
PEREIRA, BRUNO 
YEPES  

CURSO DE DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

628 
GOMES, FÁBIO 
LUIZ  

DIREITO 
INTERNACIONAL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

629 
 REZEK, JOSÉ 
FRANCISCO  

DIREITO 
INTERNACIONAL NO 
SÉC,21, 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

630 

JANKOV, 
FERNANDO 
FLORENTINO 
FERNANDEZ  

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PENAL 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

631 
RECHSTEINER, 
BEAT WALTER  

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2010 

632 
REZEK, JOSÉ 
FRANCISCO  

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

13ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2011 

633 
PIOVESAN, 
FLÁVIA  

DIREITOS HUMANOS E 
JUSTIÇA 
INTERNACIONAL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 
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634 

G. E.  DO 
NASCIMENTO T. 
SILVA; ACCIOLY, 
HILDEBRANDO; 
CASELLA, PAULO 
BORBA  

MANUAL DE DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

20ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

635 
DANTAS, 
ADRIANA  

SUBSÍDIOS 
AGRÍCOLAS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

636 
PIOVESAN, 
FLÁVIA  

TEMAS DE DIREITOS 
HUMANOS 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

637 
CRETELLA NETO, 
JOSÉ 

TEORIA GERAL DAS 
ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

638 
MAZZUOLI, 
VALÉRIO DE 
OLIVEIRA  

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO RT 2012 

639 
MAZZUOLI, 
VALÉRIO DE 
OLIVEIRA  

TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS E 
O DIREITO INTERNO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

640 GARCIA, BASILEU  
INSTITUIÇÕES DE 
DIREITO PENAL-VOL.1-
TOMO 1 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

641 GARCIA, BASILEU  
INTRODUÇÕES DE 
DIREITO PENAL-VOL.1-
TOMO2 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2008 

642 

PUSCHEL, FLÁVIA 
PORTELLA; 
MACHADO, 
MARTA R. DE 
ASSIS  

TEORIA DA 
RESPONSABILIDADE 
NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

643 
CAPEZ, 
FERNANDO  

DIREITO PENAL-PARTE 
ESPECIAL 

12ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

644 
CAPEZ, 
FERNANDO  

DIREITO PENAL-PARTE 
GERAL 

16ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

645 
CAPEZ, 
FERNANDO  

EXECUÇÃO PENAL 
15ª 

EDIÇÃO 
SÃO PAULO SARAIVA 2012 

646 
CAPEZ, 
FERNANDO  

LEGISLAÇÃO PENAL 
ESPECIAL 

8ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

647 
CAPEZ, 
FERNANDO  

PROCESSO PENAL 
19ª 

EDIÇÃO 
SÃO PAULO SARAIVA 2012 

648 
MORO, SÉRGIO 
FERNANDO  

CRIME DE LAVAGEM 
DE DINHEIRO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

649 
SANCTLS, 
FAUSTO MARTINS 
DE  

CRIME ORGANIZADO E 
LAVAGEM DE 
DINHEIRO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

650 
MARCÃO, 
RENATO  

CRIMES AMBIENTAIS 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

651 
MONTEIRO, 
ANTONIO LOPES  

CRIMES CONTRA A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2003 

652 
SANTOS, 
CHRISTIANO 
JORGE  

CRIMES DE 
PRECONCEITO E DE 
DISCRIMINAÇÃO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 
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653 
MAHMOUD, 
MOHAMAD  ALE 
HASAN   

DIREITO PENAL 
MARÍTIMO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

654 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

ERRO DE TIPO E ERRO 
DE PROIBIÇÃO 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2010 

655 
CROCE, DELTON; 
CROCE JR.  
DELTON 

ERRO MÉDICO E O 
DIREITO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2002 

656 
MARCÃO, 
RENATO  

ESTATUTO DO 
DESARMAMENTO 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

657 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

FALÊNCIA DA PENA DE 
PRISÃO 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

658 

 GRECO FILHO, 
VICENTE; RASSI, 
JOÃO DANIEL 
RASSI 

LEI DE DROGAS 
ANOTADA 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

659 
GRECO FILHO, 
VICENTE  

MANUAL DE 
PROCESSO PENAL 

9ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

660 
TOURINHO FILHO, 
FERNANDO DA 
COSTA  

MANUAL DE 
PROCESSO PENAL 

15ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

661 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

NOVAS PENAS 
ALTERNATIVAS 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2006 

662 
ELUF, LUIZA 
NAGIB  

PAIXÃO NO BANCO 
DOS RÉUS, 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

663 
TOLEDO, 
FRANCISCO DE 
ASSIS  

PRINCÍPIOS BÁSICOS 
DE DIREITO PENAL 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2007 

664 
SANCTIS, 
FAUSTO MARTIN 
DE  

RESPONSABILIDADE 
PENAL DAS 
CORPORAÇÕES E 
CRIMINALIDADE 
MODERNA 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2009 

665 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

TRATADO DE DIREITO 
PENAL VOL.1-PARTE 
GERAL 

17ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

666 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

TRATADO DE DIREITO 
PENAL VOL.2-PARTE 
ESPECIAL DOS 
CRIMES CONTRA A 
PESSOA 

12ª 
EDIÇÃO  

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

667 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

TRATADO DE DIREITO 
PENAL VOL.3-PARTE 
ESPECIAL DOS 
CRIMES CONTRA O 
PATRIM. ATÉ DOS 
CRIMES CONTRA O 
SENTIMENTO 
RELIGIOSO E O 
RESPEITO AOS 
MORTOS 

8ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 
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668 
BITENCOURT, 
CEZAR ROBERTO  

TRATADO DE DIREITO 
PENAL VOL.4-PARTE 
ESPECIAL-DOS 
CRIMES CONTRA A 
DIGNIDADE SEXUAL 
ATÉ DOS CRIMES 
CONTRA A FÉ PÚBLICA 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

669 

ACCIOLY,HILDEB
RANDO; 
NASCIMENTO, 
CASELA SILVA  

MANUAL DE DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

20ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

670 
MAZZUOLI, 
VALÉRIO DE 
OLIVEIRA  

DIREITO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO- PARTE 
GERAL 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO R.T 2012 

671 
LAKATOS; 
MARCONI 

METODOLOGIA 
CIENTÍFICA 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO ATLAS 2011 

       

672 
CRUZ, ANDRÉ 
LUIZ SANTA 

DIREITO 
EMPRESARIAL 
ESQUEMATIZADO 

2ª EDIÇÃO SÃO PAULO MÉTODO 2012 

673 
COELHO, PAULO 
ULHOA  

MANUAL DE DIREITO 
COMERCIAL 

24ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

674 
REQUIÃO, 
RUBENS  

CURSO DE DIREITO 
COMERCIAL V. 1 

31ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

675 
REQUIÃO, 
RUBENS  

CURSO DE DIREITO 
COMERCIAL V. 2 

39ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO SARAIVA 2012 

676 

CANOTILHO,JOSÉ 
JOAQUIM GOMES; 
LEITE, JOSÉ 
MORATO  

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
AMBIENTAL 
BRASILEIRO 

4ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2011 

677 

LEITE, JOSÉ 
RUBENS 
MORATO;  AYALA, 
PATRICK DE 
ARAÚJO  

DANO AMBIENTAL: DO 
INDIVIDUAL AO 
COLETIVO 
EXTRAPATRIMONIAL 

3ª EDIÇÃO SÃO PAULO RT 2010 

678 
MACHADO, 
PAULO AFFONSO 
LEME 

DIREITO AMBIENTAL 
BRASILEIRO 

19ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO 
MALHEIR

OS 
2011 

679 

SARLET, INGO 
WOLGFANG; 
FENSTERSEIFER, 
TIAGO 

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
AMBIENTAL: ESTUDOS 
SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO, OS 
DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E A 
PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE 

ULTIMA SÃO PAULO RT 2011 

680 
SILVA, JOSÉ 
AFONSO DA 

DIREITO URBANÍSTICO 
BRASILEIRO 

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO 
MALHEIR

OS 
2010 
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681 

COODERNAÇÃO 
ANTÔNIO 
SCARANCE 
FERNANDES; 
ALEMEIDA,JOSÉ 
RAUL GAVIÃO DE; 
MORAES, 
MAURÍCIO 
ZANÓIDE DE  

SIGILO NO PROCESSO 
PENAL- EFICIÊNCIA E 
GARATISMO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO RT 2008 

682 
DIAS, MARIA 
BERENICE  

DIREITO DA FAMILIA 8ª EDIÇÃO SÃO PAULO RT 2011 

683 REALE, MIGUEL FILOSOFIA DO DIREITO 
20ª 

EDIÇÃO 
SÃO PAULO SARAIVA 2002 

684 
CASTILHO, 
RICARDO 

FILOSOFIA DO DIREITO 1ª EDIÇÃO SÃO PAULO SARAIVA 2012 

685 

ALVES, ALAÔR 
CAFFÉ; LAFER, 
CELSO; GRAU, 
EROS ROBERTO; 
COMPARATO, 
GEOFFREDO DA 
SILVA TELES 

O QUE É FILOSOFIA 
DO DIREITO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO MANOLE 2002 

686 
SILVA, JOSÉ 
AFONSO DA 

CURSO DE DIREITO 
CONSTITUIONAL 
POSITIVO 

35ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO 
MALHEIR

OS 
2012 

687 

CINTRA, ANTONIO 
CARLOS ARAÚJO; 
GRINOVER, ADA 
PELEGRINE; 
DINAMARCO, 
CANDIDO 
RANGEL 

TEORIA GERAL DO 
PROCESSO 

28ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO 
MALHEIR

OS 
2012 

688 
BONAVIDES, 
PAULO 

CONSTITUIÇÃO E 
NORMATIVIDADE DOS 
PRINCÍPIOS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO 
MALHEIR

OS 
2012 

       

689 
MELLO, CELSO 
ANTÔNIO 
BANDEIRA  

CURSO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO 
MALHEIR

OS 
2012 

690 
MAMEDE, 
GLADSTON 

MANUAL DE DIREITO 
EMPRESARIAL  

6ª EDIÇÃO SÃO PAULO ATLAS 2012 

691 
MAMEDE, 
GLADSTON 

DIREITO 
EMPRESARIAL 
BRASILEIRO: 
FALÊNCIA E 
RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESA 

5ª EDIÇÃO SÃO PAULO ATLAS 2012 

692 
ABRAO, SERGIO 
HENRIQUE 

SOCIEDADE SIMPLES 2ª EDIÇÃO SÃO PAULO ATLAS 2012 

693 
CARVALHO, 
PATRICIA 
LUCIANE 

PATENTES 
FARMACÊUTICOS E 
ACESSO A 
MEDICAMENTOS 

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO ATLAS 2012 
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694 
PAESANI, LILIANA 
MINARDI 

DIREITO DA 
INFORMÁTICA: 
COMERCIALIZAÇÃO 
INTERNACIONA DO 
SOFTWARE 

7ª EDIÇÃO SÃO PAULO ATLAS 2010 

695 
DIDIER JÚNIOR, 
FREDIE 

CURSO DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL, 
VOL 01 

14ª 
EDIÇÃO 

SALVADOR 
JUSPODI

VM 
2012 

696 

DIDIER JUNIOR, 
FREDIE; BRAGA, 
PAULA SARNO; E 
OLIVEIRA, 
RAFAEL 

CURSO DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL 
VOL2 

7ª EDIÇÃO SALVADOR 
JUSPODI

VM 
2012 

697 DIDIER JUNIOR,  CURSODE DIREITO  10ª  SALVADOR 
JUSPODI

VM 
2012 

 
FREDIE;CUNHA, 
LEONARDO 
CARNEIRO 

PROCESSUAL CIVIL 
VOL3 

EDIÇÃO    

       

698 
DIDIER JUNIOR, 
FREDIE; ZANETI 
JR, HERMES 

CURSO DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL 
VOL4 

7ª EDIÇÃO SALVADOR 
JUSPODI

VM 
2012 

       

699 
THEODORO 
JÚNIOR, 
HUMBERTO  

CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 
ANOTADO 

16ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO FORENSE 2012 

700 
THEODORO 
JÚNIOR, 
HUMBERTO  

CURSO EM DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL, 
VOL I 

53ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO FORENSE 2012 

701 
THEODORO 
JÚNIOR, 
HUMBERTO  

CURSO EM DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL, 
VOL II 

47ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO FORENSE 2012 

702 
THEODORO 
JÚNIOR, 
HUMBERTO  

CURSO EM DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL 
VOL III 

44ª 
EDIÇÃO 

SÃO PAULO FORENSE 2012 
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