
EMENTAS GRADE 05 
 

CARGA HORÁRIA: 72 H/A 
1ª Fase  

 
 

DISCIPLINA: Ciência Política 
EMENTA: Histórico, objeto e método. Conceitos Fundamentais: Política, Poder, Governo, Estado 
e Sociedade. Evolução Histórica do Pensamento Político e os Clássicos da Política. Doutrinas 
Políticas da Modernidade. Regime Político. Sistemas Representativos. Sufrácio e Voto. Sistemas 
Eleitorais. Sistemas Partidários. Instituições e Pensamento Político Brasileiro. A Sociedade Civil 
Organizada. 
 
 
DISCIPLINA: Introdução ao Estudo do Direito 
EMENTA: Significado da Dogmaticidade no estudo do direito, Direito como fenômeno social, Direito e 
Moral, Introdução à Epistemologia Jurídica, Norma, Regras  e Princípios Jurídicos, Teoria do 
Ordenamento Jurídico, Fontes do direito, Hermenêutica Jurídica, Divisão tradicional do direito, Relação 
Jurídica. 
  
DISCIPLINA: Metodologia Científica e da Pesquisa 
EMENTA: A Universidade no Contexto Social – Organização na Vida Universitária – Conhecimento e 
Ciência - A Pesquisa Científica – Estrutura e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos de acordo com as 
Normas da ABNT. 
 
DISCIPLINA: História do Pensamento e das Instituições Jurídicas 
EMENTA: Historicidade do fenômeno jurídico. Direito das sociedades ágrafas. Direito na Antigüidade 
oriental. Princípio retributivo. Direito na Antigüidade Clássica: Grécia e Roma. Pensamento prudencial, 
Retórica. O direito na sociedade feudal: ressurgimento do Direito Romano, os Glosadores, dogmática 
canônica. Pluralismo Jurídico. Direito na Modernidade: Monismo jurídico. Jusnaturalismo Racionalista, 
escola histórica e da exegese. Formação da Cultura Jurídica Brasileira: Colônia, Império e República. 
Bacharelismo, correntes críticas do direito. O Direito na atualidade. 
 
DISCIPLINA: Produção e  Interpretação de Textos 
EMENTA: Leitura, produção e interpretação de textos.  Gêneros textuais.  Recursos de argumentação.  
A gramática no texto.  Estrutura textual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ª Fase GRADE 05 
 
 

DISCIPLINA: Teoria do Estado e da Constituição 
EMENTA: formas, sistemas e Regimes de governo. Modelos de Estado. Estado Liberal e 
limitações ao poder político. Separação dos poderes, federalismo e sistemas representativos. 
Republicanismo e democracia. História do constitucionalismo. Teoria da Constituição. Poder 
Constituinte e poder Constituído. Constituição como instrumento de governo e como declaração 
de direitos. Superioridade da Constituição. Interpretação das normas constitucionais. Teoria do 
controle de constitucionalidade. Aplicações e efeitos de controle de constitucionalidade. 

 
DISCIPLINA: Geopolítica 
EMENTA: Contexto Histórico da Economia Política; Raízes e Postulados das propostas clássicas, 
neoclássica, marxista e keynesia; Crises conjunturais do Capitalismo e a abordagem keynesiana; 
sistema de Bretton Woods: Brasil e a Industrialização retardatária; A crise estrutural do processo 
de acumulação capitalista no limiar do século XX: globalização, neoliberalismo e a economia 
nacional; Desenvolvimento econômico contemporâneo e o papel do direito. O posicionamento do 
Brasil na política e economia global. 
 
DISCIPLINA: Sociologia Geral e do Direito 
EMENTA: Organização social. Objeto da Sociologia. Quadros teóricos referências para o estudo 
da sociologia: Abordagem sociológica em: Augusto Comte, Émile Durkhein, Karl Marx e Max 
Weber. Processos Sociais. Status e papel social. Grupos Sociais. Estrutura e organização social. 
Histórico e noções da Sociologia do Direito . Objeto da Sociologia do Direito. Estruturas sociais e 
controle social através do Direito. Direito e mudança social. Análise sociológica do processo de 
formação do Direito brasileiro. A Sociologia Jurídica do Conflito versus a Sociologia Jurídica da 
Ordem. Acesso à Justiça. Movimentos Sociais e Direito. 
 
 
DISCIPLINA: Introdução ao Direito Civil 
EMENTA: A Constitucionalização do Direito Civil. Princípios do Direito Privado. Visão Crítica sobre o 
Novo Código Civil (histórico e atualidades); dos Direitos da Personalidade. das Pessoas Naturais; das 
Pessoas Jurídicas; do Domicílio; das Diferentes Classes de Bens; do Negócio Jurídico; dos Atos 
Jurídicos Lícitos; dos Atos Ilícitos; da Prescrição e da Decadência; da Prova. Dos Atos Unilaterais. 
 
DISCIPLINA: Direito Penal I 
EMENTA: A Crise do paradigma do Direito Penal. Propedêutica penal. Relações primárias entre direito 
penal, criminologia e política criminal. A caracterização da dogmática como ciência do direito penal. 
Direito Constitucional Penal: A teoria constitucional do bem jurídico penal, Direito penal máximo e 
mínimo, valores constitucionais informadores do direito penal. Princípio da Legalidade e a norma penal 
no tempo. Princípio da territorialidade e a norma penal no espaço. Princípio da pessoalidade e da 
individualização e a norma penal em relação às pessoas. Teoria constitucional do fato típico. Introdução 
à teoria constitucional do delito. Teoria tripartida do delito e constituição. Capacidade penal e 
responsabilidade penal subjetiva. Bem jurídico penal e objeto material e jurídico. Os crimes em relação 
ao resultado produzido. Conduta: teorias  da conduta. Relação da causalidade. Tipicidade. Teoria da 
ilicitude. Crise atual do conceito de culpabilidade: conceito material e dialético da culpabilidade. Co-
culpabilidade e grau de reprovabilidade. Concurso de agentes. 
 



3ª Fase GRADE 05 
 
 

DISCIPLINA: Direito Constitucional I 
EMENTA: Princípios fundamentais do estado. Princípio Republicano. Princípio democrático. 
Teoria dos Direitos fundamentais. Direitos e garantias individuais e coletivas. Direitos sociais. 
Nacionalidade. Direitos Políticos. 
 
DISCIPLINA: Direito das Obrigações 
EMENTA: Teorias das obrigações. Classificação das obrigações. Adimplemento. Formas 
especiais de pagamento. Inadimplemento. Transmissão das obrigações.  
 

DISCIPLINA: Teoria Geral do Processo 
EMENTA: Noções introdutórias Apontamentos sobre a história do Direito e a história do 
processos até sua concepção moderna. Princípios gerais do processo. A constitucionalização do 
processo . Jurisdição, inafastabilidade do controle jurisdicional e o direito fundamental do acesso 
à Justiça. Poder Judiciário: estrutura, organização e competências. Teoria da ação. Teoria da 
ação. Teoria da prova. Noções gerais das formas alternativas de resolução de conflitos. 
 
DISCIPLINA: Criminologia 
EMENTA: Objeto, Método e função da Criminologia. Identificação das principais matrizes político-
criminais contemporâneas: criminologia crítica , direito penal mínimo, garantismo e abolicionismo penal. 
As Escolas Penais. Teorias da pena. A crise da pena privativa de liberdade e as propostas 
despenalizadoras e descarcerizantes. Paradigmas em Criminologia Etiológica, Criminologia da Reação 
Social, Criminologia Crítica. Os Processos de Criminalização. O Criminoso e a Criminalidade como 
Objetos da Criminologia. O Sistema Penal como objeto da Criminologia. Movimentos de Política-
Criminal. A Criminologia Latino-Americana. Pesquisa Criminológica Aplicada. 
 
DISCIPLINA: Direito Penal II 
EMENTA: Teoria geral da pena e constituição: Aplicação da pena. Especificidades. Pena e medida de 
segurança. Execução da pena. Espécies. Incidentes. Penas privativas de liberdade, restritivas de 
direitos, multa. Penas e medidas alternativas. Livramento condicional. Reabilitação criminal. Extinção da 
punibilidade. Causas. Instituto da prescrição penal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ª Fase GRADE 05 
 

 
DISCIPLINA: Direito Constitucional II 
EMENTA: Princípio Federativo: origens e características. As técnicas de repartição de 
competência. Intervenção federal e estadual. Poder legislativo: Congresso Nacional, Senado 
Federal e Câmera de Deputados. Processo Legislativo. Poder Executivo. Poder Judiciário. 
Funções Essenciais á Justiça. Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Da defesa do 
Estado e das garantias democráticas: Estado e Defesa, Estado de sitio, Segurança Pública e 
Forças Armadas. 
 
DISCIPLINA: Direito Penal III 
EMENTA: Crimes em espécie: Crimes contra a pessoa, contra a família, contra o patrimônio, contra os 
costumes e contra a honra, respostas penalógicas à criminalidade violenta: Lei dos Crimes Hediondos. 
Crimes contra a fé e administração pública: principais características e tipos principais.  A macro-
criminalidade: crimes econômicos em geral. A macro-criminalidade violenta: crimes relativos ao tráfico de 
drogas e suas implicações político-criminais. 
 
DISCIPLINA: Direito Processual Civil I 
EMENTA: Do processo: conceito; processo e procedimento; espécies de processo. Sujeitos do 
processo: das partes, litisconsórcio e intervenção de terceiros; dos procuradores; do ministério 
público; dos órgãos judiciários e auxiliares da justiça. Competência. Atos processuais: conceito; 
atos da parte; atos do juiz; atos do escrivão ou do chefe de secretaria; do tempo e do lugar dos 
atos processuais. Prazos: disposições gerais; classificação; contagem dos prazos. Das 
comunicações dos atos: das cartas; das citações; das intimações. Das nulidades processuais. Da 
formação, suspensão e extinção do processo. 
 
DISCIPLINA: Contratos 
EMENTA: Teoria Geral dos Contratos: concepções, evolução histórica, princípios e funções. Dos 
Contratos em Geral: Formação, Conteúdo, Perfeição. Requisitos de Validade. Efeitos Particulares e com 
Relação a Terceiros; Modos de Execução e Garantia; Extinção dos Contratos; Das Várias Espécies de 
Contratos: compra e venda, troca ou permuta, contrato estimatório, doação, locação de coisas, 
empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, depósito,  mandato, comissão, agência 
e distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, jogo e aposta, fiança, transação, 
compromisso 
 
DISCIPLINA: Direito Processual Penal I 
EMENTA: Noções preliminares: Conceito, autonomia, instrumentalidade, reformas e tendências do 
Direito Processual Penal. Fontes do Direito Processual Penal. Princípios informadores e constitucionais 
do processo penal. Interpretação da Lei Processual Penal. Lei Processual Penal do tempo e no espaço. 
Imunidades. Investigação criminal: inquérito policial e outras formas. Ação Penal. Denúncia e queixa-
crime. Ação civil ex delicto Jurisdição e competência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5ª Fase GRADE 05 
 

 
DISCIPLINA:  Direito Administrativo I 
EMENTA: 1. Conceituação e delimitação do Direito Administrativo. Separação de poderes e 
função administrativa. Administração Pública em sentido orgânico, material e formal. 
Modalidades da função administrativa: poder de polícia, serviços públicos e atividades de 
fomento. A exploração estatal de atividade econômica. O Fomento estatal. 2. Princípios 
constitucionais do Direito Administrativo. Princípios e regras constitucionais aplicáveis ao 
exercício da função administrativa. 3. Atos administrativos. Existência, validade e eficácia. 
Espécies e tipologias de atos administrativos. Retirada dos atos administrativos: anulação, 
revogação e convalidação dos atos administrativos. Classificação. 4. Organização administrativa. 
Descentralização e desconcentração administrativa. Autarquias, fundações públicas e fundações 
instituídas pelo Poder Público (fundações públicas de direito privado). Agências Reguladoras e 
Agências Executivas. Empresas estatais. Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e 
respectivas subsidiárias. Atividade Empresarial do Estado. Entes do Terceiro Setor. Sistema S. 
OSCIP. OS. ONG. Parcerias Público Privadas. Consórcios Administrativos. A reforma 
administrativa. 6. Agentes públicos. Definição, classificação e regime jurídico aplicável. 7. 
Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil decorrente do exercício da função 
administrativa, legislativa e jurisdicional.  

 
DISCIPLINA: Direito das Coisas 
EMENTA: Direitos Reais: histórico, princípios e tendências, localização, conceito, tipos e características. 
Relação jurídica Real e Obrigacional. Posse: teorias, classificação e efeitos. Direito Real sobre a coisa 
própria: conceito, aquisição, perda, função social e especificidades. Constitucionalização dos Direitos 
Reais. Da Função Social da Propriedade (reflexos do Direito Constitucional Direitos reais sobre a coisa 
alheia: superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e venda, penhor, hipoteca e 
anticrese. Direito de vizinhança.  

 
DISCIPLINA: Direito Processual Civil II 
EMENTA: Processo de conhecimento. Procedimentos no processo de cognição. Do procedimento 
comum ordinário: da petição inicial; do pedido; da resposta do réu; da fase de saneamento; 
julgamento conforme o estado do processo; fase probatória: conceito, objeto da prova; valoração 
da prova; poder de instrução do juiz; ônus da prova; meios de prova. Audiência. Sentença: 
definição; classificação doutrinária; estrutura de formalidades da sentença; nulidade da sentença 
ultra petita, citra petita e extra petita. Do procedimento comum sumário: hipóteses de cabimento, 
etapas e características. A coisa julgada: formal e material, a relativização da coisa julgada; 
limites objetivos e subjetivos. 
 
DISCIPLINA: Direito Processual Penal II 
EMENTA: Provas: Sistemas probatórios e princípios constitucionais aplicáveis. Teoria geral, 
classificação, perícia, testemunho, documento, reconhecimento de pessoas e coisas, confissão, 
interrogatório, quebra do sigilo telefônico, fiscal e bancário, busca e apreensão. Questões 
prejudiciais, exceções e medidas assecuratórias. Fatos e atos processuais. Sujeitos processuais: 
Juiz, Ministério público, Acusado e seu Defensor, Assistente, Perito e funcionário. Sentença. 
Prisão. Liberdade provisória. Procedimentos: comum ordinário, sumário e sumaríssimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: Relações de Trabalho I 
EMENTA: Direito do trabalho: histórico, reforma trabalhista, conceito e denominação. Natureza 
Jurídica. Autonomia. Relação com outros ramos do direito. Flexibilização, desregulamentação e 
precarização. Princípios: gerais aplicáveis ao Direito do Trabalho, constitucionais gerais, 
constitucionais específicos e peculiares ao Direito do Trabalho. Princípios: da dignidade humana, 
da igualdade material, da continuidade da relação de emprego, irredutibilidade salarial, 
flexibilização, não discriminação, de direito ao emprego, de proteção ao meio ambiente de 
trabalho, da proteção em face da automação, da proteção ao trabalhador: in dúbio pro operário, 
da norma mais favorável, da condição mais benéfica; da irrenunciabilidade, da nulidade, da 
primazia da realidade, de Integralidade, intangibilidade, Indisponibilidade e Impenhorabilidade 
salarial e outros. Parcelas: conceito, natureza e fundamentação jurídica e reflexos e dialética 
jurisprudencial. Prescrição e decadência. Fontes formais e materiais. Aplicação e interrupção das 
normas trabalhistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6ª Fase GRADE 05 
 
 

DISCIPLINA: Direito Administrativo II 
EMENTA: 1. Serviços públicos. Definição. Formas de prestação: direta e indireta. Outorga e 
delegação da prestação de serviços públicos. A concessão, a permissão e a autorização de 
serviços públicos. 2. Os poderes estatais: hierárquico, disciplinar, regulamentar, discricionário e 
vinculado. 3. Poder de polícia. Polícia legislativa, polícia administrativa e polícia judiciária. A 
restrição aos direitos fundamentais e o teste de razoabilidade. 4. Poder de polícia e o direito de 
propriedade: Desapropriação e institutos afins.. Fundamentos, requisitos e competência. Por 
utilidade pública, por interesse social, para fins de reforma agrária e para fins de reforma urbana. 
A requisição administrativa, a ocupação temporária, a servidão administrativa e o tombamento. 5. 
Domínio Público. Definição e classificação. Afetação e desafetação. Bens públicos em espécie: 
domínio terrestre e domínio hídrico. Formas de utilização dos bens públicos: concessão, 
permissão e autorização de uso, cessão de uso, concessão de direito real de uso, alienação.  6. 
Licitações. Regime jurídico: princípios e regras. O processo de contratação da administração 
pública. Modalidades e tipos de licitação. 7. Contratos administrativos. Caracterização. Regras e 
princípios aplicáveis. Contratos privados da administração pública. Poderes da administração 
pública. 8. Processo Administrativo. O direito à participação nas decisões administrativas como 
direito fundamental. Contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. 9. Controle da 
Administração Publica. Sistema francês e sistema anglo-americano. Controle Administrativo. O 
controle político-legislativo. Noções introdutórias sobre Controle Judicial. 

 
DISCIPLINA: Direito Processual Civil III 
EMENTA: Recursos: conceito; origem; teoria geral; princípios. Juízo de admissibilidade e juízo de 
mérito dos recursos. Renúncia de desistência do recurso. Classificação dos recursos. Efeitos dos 
recursos. Contagem do prazo para recorrer: início; suspenção e interrupção. Recursos e 
litisconsórcio. Recursos em espécie: apelação; agravo; embargos infringentes; embargos de 
declaração; recurso ordinário; recurso especial, recurso extraordinário; embargos de 
divergência. Reexame necessário. Do processo nos tribunais: Ação rescisória: Uniformização de 
Jurisprudência; homologação de Sentença Estrangeira. 
 
DISCIPLINA: Direito Processual Penal III 
EMENTA: Nulidades Processuais: princípios aplicáveis, espécies, arguição, saneamento e efeitos. 
Recursos: teoria geral, princípios informadores, pressupostos. Apelação. Recurso em sentido 
estrito. Protesto por novo júri, carta testemunhável. Correição parcial. Embargos infringentes. 
Embargos infringentes. Embargos declaratórios. Revisão criminal. Habeas Corpus. Mandado de 
Segurança Criminal. Recursos Extraordinário e especial. Recurso Ordinário. Agravo em execução 
penal. 
 
DISCIPLINA: Estágio de Prática Jurídica I 
EMENTA:. Prática simulada processual civil: Termos de acordo. Rito Ordinário: Petição Inicial, Da 
resposta do réu (contestação e reconvenção). Intervenção de terceiros . Exceções: de 
incompetência/de impedimento/de suspeição. Impugnações. Petições intermediárias. Audiências 
simuladas e reais. Alegações finais (memoriais). Parecer do ministério público. Sentença . Estudo 
de autos findos. Prática simulada processual administrativa de defesas, acompanhamento de 
atos administrativos simulados diversos simulados e reais. Requerimento. Sindicância/Inquerito 
administrativos. Processo administrativo Punitivo. Termo de Ajustamento de conduta. Processo 
Judicial por ato de inconstitucionalidade/Ilegal da Administração Pública. 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: Relações de Trabalho II 
EMENTA: Conflito e soluções. Renúncia e transação. Contrato de Trabalho. Empregado: conceito 
e caracteres. Mulher, Criança e adolescente e rural. Trabalho: conceito e caracteres. Diversas 
categorias de trabalhadores. Empregador. conceito e caracteres. O Estado empregador. Empresa. 
Responsabilidade solidária. Sucessão. Relação de emprego e contrato de Trabalho: conceito, 
teorias, caracteres, elementos e classificação; alteração, interrupção, dissolução, rescisão, 
resilição, resolução e seus efeitos jurídicos. Direito coletivo do trabalho: definição. conteúdo. 
função. princípios. sindicato. federação. confederação. associação profissional. central sindical. 
o sindicato na cf. liberdade e autonomia sindical. unidade, unicidade e pluralidade sindical; 
garantias sindicais. contribuições sindicais. enquadramento sindical representação do 
trabalhador na empresa. dissídio coletivo. greve e o lock-out. normas coletivas internacionais - 
OIT. jurisprudência do TST, STJ e STF. Flexibilização e desregulamentação do direito do trabalho. 
 
DISCIPLINA: Direito de Família 
EMENTA: A Família: origem e evolução histórica. Direito de Família: conceito, abrangência, natureza 
das normas, novos caracteres. Direito de Família Constitucionalizado (reflexos do Direito Constitucional 
e princípios constitucionais aplicáveis). Casamento civil e religioso 
Direito Parental: relações de parentesco. Direito Patrimonial: do regime de bens entre os cônjuges, do 
usufruto e da administração dos bens de filhos menores, dos alimentos, bem de família. Da União 
Estável. Da Dissolução da Sociedade Conjugal: separação judicial por mútuo consentimento e litigiosa, 
divórcio. Da Tutela e da Curatela. 



7ª Fase GRADE 05 
 
 

DISCIPLINA: Direito Internacional Público 
EMENTA: Direito internacional Público: conceito, fundamentação, importância, histórico e princípios. 
Posição e fundamento no quadro geral das ciências jurídicas. Fontes do Direito Internacional Público e 
direito interno. Tratados internacionais. Sujeitos de direito internacional público. Personalidade 
internacional. O Estado em DIP.  Organizações Internacionais. Responsabilidade internacional. Órgãos 
do estado nas relações internacionais. Domínio público internacional. Meio de solução dos litígios 
internacionais. Proteção internacional dos direitos humanos.  

 
DISCIPLINA: Direito Processual Civil IV  
EMENTA: Da execução: generalidades; princípios constitucionais e específicos do processo de 
execução. Processo de execução  e atos executivos. Natureza do processo executivo. Requisitos 
para realizar qualquer execução. Liquidação de sentença. Vias executivas no atual processos civil 
brasileiro. Competência. Partes. Da responsabilidade patrimonial. Execução provisória e 
definitiva. Das diversas espécies de execução. Procedimento da execução por quantia certa 
contra devedor solvente. Da remição. Suspenção e extinção do processo de execução. Defesas 
cabíveis no âmbito do processo de execução. Execução fiscal: noções gerais. 
 
DISCIPLINA: Direito Processual do Trabalho 
EMENTA: Justiça do Trabalho: Organização e Competência. Princípios. Procedimentos nos 
Dissídios individuais Trabalhistas: rito ordinário, sumaríssimo e sumário> Partes, Prazos, Custas, 
Distribuição, Intimação. Ação trabalhista: petição inicial. Defesa, audiências, provas, sentença, 
embargos de declaração. Recursos Trabalhistas: recurso ordinário, agravo de instrumento, 
recurso de revista, recurso extraordinário e recurso de embargos. Execução Trabalhista: 
impugnação, embargos à execução, embargos de terceiros. Ações Cíveis e cautelares aplicáveis 
ao processo do trabalho. Noções básicas acerca dos dissídios coletivos. Súmulas e orientações 
jurisprudenciais do TST. 
 
DISCIPLINA: Direito das Sucessões (36 h/a) 
EMENTA: Introdução ao direito das Sucessões. Da Sucessão em geral. Da Sucessão legítima. Da 
Sucessão Testamentária. Do inventário e da partilha. 
 
DISCIPLINA: Estágio de Prática Jurídica II 
EMENTA: Prática simulada processual civil – elaboração de petições iniciais: procedimento 
ordinário, medidas cautelares. Procedimentos especiais: de jurisdição contenciosa e voluntária. 
Execução em geral: Petição inicial e embargos (do devedor e de terceiros). Embargos à 
arrematação e à adjudicação. Cumprimento de sentença. Audiências simuladas e reais. Estudo de 
autos findos. Prática simulada processual penal: Ação penal. Denúncia, Queixa-Crime, Alegações 
preliminares. Pedido de Liberdade, Alegações Finais da Acusação, Alegações Finais da Defesa . 
Sentença. Recurso de apelação. Recurso em sentido estrito. Habeas Corpus. Audiências 
simuladas e reais. Estudo de autos findos. 
 
DISCIPLINA: Filosofia Geral e do Direito 
EMENTA: Clássicos da Filosofia e normatividade. Jusnaturalismo e positivismo. Pós-positivismo 
e neoconstitucionalismo. Modernidade e pós-modernidade. Questões contemporâneas de 
Filosofia do Direito. 

 
 
 
 
 
 
 



8ª Fase GRADE 05 
 

 
DISCIPLINA: Direito da Criança e Adolescente (36 h/a) 
EMENTA: A história social da criança e do adolescente no Brasil. Fundamentos do Direito da Criança e 
do Adolescente. Doutrina da Proteção Integral. Conceito e Princípios. Prioridade Absoluta. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Direitos Fundamentais. Sistema de Garantias de Direitos. Proteção Especial. 
Ato Infracional. Política de Atendimento. Medidas de Proteção. Medidas Sócio-Educativas. Conselhos de 
Direitos. Conselhos Tutelares. Fundos. Sistema de Justiça. Ministério Público. Poder Judiciário. 
Advogado. Procedimentos. Crimes e Infrações Administrativas. Prevenção Especial. Adoção. 
 
DISCIPLINA: Direito Processual Civil V (36 h/a) 
EMENTA: Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: consignação em pagamento, 
Prestação de contas, Possessórias, Nunciação de obra nova, Usucapião, inventário, Embargos de 
terceiros, Monitória. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária: Divórcio consensual, 
Testamentos e codicilo, Herança jacente, bens dos ausentes, curatela dos interditos. 
Procedimentos da Lei 8.245/91 (Lei de Locação). Teoria geral do processo cautelar. Tutela 
cautelar X Tutela antecipada. Procedimento ordinário do processo cautelar. Procedimentos 
cautelares típicos. 
 
DISCIPLINA: Processo Constitucional 
EMENTA: Constitucionalização do Processo. Interesses e direitos individuais, coletivos e difusos. 
Ação Popular. Ação civil pública. Ministério Público e Termo de Ajustamento de Conduta. 
Mandado de Segurança individual e coletivo: origem, funções e procedimento. “Ações 
Constitucionais”. Ação Direta de Inconstitucionalidade por ação ou omissão. Ação Declaratória 
de Constitucionalidade. Mandado de Injunção. Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. Habeas Corpus. Habeas Data. A coisa julgada e a declaração de 
inconstitucionalidade. 
 
DISCIPLINA: Direito Comercial e Empresarial I 
EMENTA: Teoria Geral da empresa. Empresário. Estabelecimento. Direito Societário. Sociedade 
limitada. Sociedade por ações. Governança Corporativa. 
 
DISCIPLINA: Direito Tributário I 
EMENTA: Autonomia do Direito Tributário. Conceito legal do Tributo e caracterização de natureza 
tributária. A relação jurídico- tributária. Competência Tributária. Conceito de competência 
Tributária e suas características. estipulação, descrição e desdobramentos legais das 
competências por cada espécie tributária: impostos, taxas, empréstimo compulsório, 
contribuições (de melhoria, sociais, interventivas, corporativas e sui generis). Limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Princípios Tributários. Imunidades Genéricas e Específicas. 
Regulamentação das Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Fontes do Direito 
Tributário. Normas Gerais de Direito Tributário. A interpretação e vigência do Direito Tributário. 
Noções gerais sobre a interpretação do direito tributário. Interpretação sobre o Direito Tributário. 
O fenômeno da incidência da norma tributária: sua existência, validade, eficácia jurídica e 
aplicabilidade. 
 
DISCIPLINA: Direitos Humanos (36h/a) 
EMENTA: Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: terminologia. A afirmação histórica dos direitos 
fundamentais – das grandes declarações às Cartas Internacionais. As dimensões dos direitos 
fundamentais. Titularidade e Oponibilidade dos Direitos Fundamentais – teorias da verticalidade e da 
horizontalidade dos Direitos Fundamentais. As liberdades públicas. O princípio da igualdade e as 
minorais (aporte de gênero, raça, orientação sexual, portadores de deficiências). Os Direitos 
econômicos, sociais e culturais. A solução de conflitos entre direitos fundamentais: os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Os sistemas de proteção: sistema Global de Proteção (ONU). 
Sistema Interamericano. Sistema Nacional de Proteção. 



 
DISCIPLINA: Estágio de Prática Jurídica III 
EMENTA: Prática Simulada Processual Civil - Embargos de declaração. Apelação cível. Recurso 
adesivo. Agravos: de Instrumento, retido e regimental. Recurso especial. Recurso extraordinário. 
Embargos infringentes. Audiências reais e simuladas. Estudo de autos findos. Prática simulada 
Processual Trabalhista – Petição inicial com diversos fatos, provas e pedidos. Rito ordinário, 
sumaríssimo e sumário. Contestação/defesa. Manifestação à contestação. Provas. Razões finais. 
Sentença. Embargos de declaração. Recurso ordinário.  Recurso de revista. Agravo de 
Instrumento/petição. Audiências reais e simuladas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9ª Fase GRADE 05 
 
 
DISCIPLINA: Direito Comercial e Empresarial II 
EMENTA: Títulos de Crédito. Recuperação da Empresa. Das Preferências e Privilégios creditórios. 
Falência e concordata. Atualidades. 
 
DISCIPLINA: Direito Tributário II 
EMENTA: A relação jurídico-tributária. A obrigação tributária: conceito e natureza. Obrigação 
principal e acessória. Fato Gerador; conceito e desdobramentos. Fato gerador da obrigação 
principal e da obrigação acessória. Sujeito Ativo da Obrigação Principal e Acessória. 
Responsabilidade e Substituição. Lançamento Tributário: conceito e espécies. Crédito tributário: 
conceito e desdobramentos. Suspensão, extinção e Exclusão do Crédito Tributário. Garantias e 
Privilégios do Crédito tributário. Administração Tributária. Conceito de fazenda Pública. O sigilo 
fiscal e seus desdobramentos. Dívida ativa. Certidões Negativas. Infrações Tributárias. Evolução 
histórica. Conceito. Infrações administrativo-tributárias (Direito tributário-penal). Infrações de 
natureza penal (Direito penal-tributário) 
 
DISCIPLINA: Estágio de Prática Jurídica IV 
EMENTA: Atendimento ao público em casos de assistência judiciária real, com orientações, 
encaminhamentos, realização de conciliação e mediação, elaboração de petições iniciais, 
intermediárias e recursos, protocolo das peças e acompanhamento de processos, participação 
em audiências reais e atos de polícia, feitura de peças fictas e relatório das atividades diárias e 
dos processos. Participação em atividades junto à comunidade: consultoria, assessoria, 
conciliação e mediação. 
 
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Monográfico 
EMENTA: A Monografia.  Tema e Escolha do Tema.  Metodologia Aplicada ao Trabalho Monográfico.  
Normas da ABNT.  Elaboração  e defesa do Projeto de Pesquisa. 
 
DISCIPLINA: Direito Previdenciário (36h/a) 
EMENTA: A previdência e o estado social. conceito de previdência social. evolução das formas de 
proteção. a previdência social como direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania.  conceito, 
noções gerais, relações com outros ramos do direito. fontes do direito da seguridade social. previdência 
e seguridade social: origem e evolução. a seguridade social na constituição federal. princípios da 
seguridade social. os diversos regimes previdenciários. beneficiários da Previdencia Social. prestações a 
cargo e mantidas pela previdência social. benefícios (previdenciários e acidentários): benefícios de renda 
mensal;  modalidades especiais de benefícios; acidente do trabalho (infortúnio). benefícios assistenciais. 
período de carência. período de graça. prescrição. salário de contribuição. salário de benefício. renda 
mensal inicial e rendas mensais. reajuste do valor dos benefícios. a via administrativa. processo 
administrativo: contencioso previdenciário; justificação administrativa; avocatória; parecer. a via judicial: 
principais questões previdenciárias – ações revisionais e de reconhecimento de direito; isenção 
previdenciária; recolhimento em face de ações trabalhistas; ações regressivas. financiamento da 
seguridade social. regras gerais sobre o custeio da seguridade social. contribuintes. beneficiários. 
arrecadação e recolhimento das contribuições. crédito da seguridade social. execução fiscal. crimes 
conta a seguridade social. 
 
DISCIPLINA: Responsabilidade Civil (36 h/a) 
EMENTA: Histórico e conceito da Responsabilidade. Pressupostos da Responsabilidade Civil 
(teorias afins) e localização no tempo. Funções da responsabilidade civil e objetivo. Teoria do 
Risco. Responsabilidade Civil objetiva e subjetiva. Responsabilidade Civil contratual e 
extracontratual. Responsabilidade Penal e Civil. Pontos divergentes e convergentes. Direitos 
especiais de responsabilidade civil. 
 
 



DISCIPLINA: Ética Profissional (36 h/a) 
EMENTA: Conceito, Fontes e Relações com outras Disciplinas. A Ética como Ciência. Ética e  Moral. O 
Valor da Consciência Moral. O Advogado e o Exercício da Profissão. Ética Profissional do Advogado. 
Proibições e Impedimentos. Deveres Profissionais. A Ética e o Dever de Solidariedade. O Código de 
Ética Profissional do Advogado. O Sigilo Profissional. O Juiz. Deveres Funcionais. O Ministério Público. 
Deveres Funcionais.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10ª Fase GRADE 05 

 
 
DISCIPLINA: Direito Ambiental 
EMENTA: Fundamentos do Direito Ambiental: princípios, influências do direito ambiental internacional no 
ordenamento jurídico pátrio. Política Nacional do Meio Ambiente. Qualificação jurídica dos elementos do 
ambiente. Estado de Direito Ambiental: Juridicização do meio ambiente na CF/88. Atribuições e 
competências constitucionais em matéria ambiental. Proteção do meio ambiente no Brasil. 
Compatibilização entre o desenvolvimento econômico e meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Institutos do Direito Ambiental: Gestão ambiental pública e privada e a proteção do meio ambiente. 
Institutos preventivos, reparatórios e repressivos de responsabilização pelo dano ambiental. Normas e 
diretrizes ambientais específicas de tutela ambiental. Processo ambiental (administrativo e judicial). 
Atuação do Poder Público e da coletividade da defesa do meio ambiente: direitos difusos. Atuação dos 
órgãos públicos na defesa do meio ambiente. Atuação da sociedade civil na defesa do meio ambiente. 
Novas tendências do Direito Ambiental. 
 
DISCIPLINA: Direito Internacional Privado 
EMENTA: Noções histórica e conceitual preliminares. Direito processual internacional. 
Competência internacional. Aplicação do Direito estrangeiro. Limites à aplicação do direito 
estrangeiro. Sistema de cooperação jurisdicional no Brasil. Direito Processual no Mercosul. 
Tribunais internacionais. Tratados e convenções de direito internacional privado. Condição 
jurídica do estrangeiro. Direito Civil Internacional. 
 
DISCIPLINA: Direito do Consumidor (36 h/a) 
EMENTA: Dos Direitos do Consumido; disposições Gerais; Da Política Nacional das Relações de 
Consumo; Dos direitos básicos dos consumidores; Da Responsabilidade (da qualidade de 
produtos e serviços, da prevenção e da reparação de danos); Das práticas comerciais; da 
Proteção contratual. Da defesa do consumidor em juízo. 
 
DISCIPLINA:  Psicologia Aplicada ao Direito (32 h/a) 
EMENTA: Conceitos e diferenças: Psiquiatria, Psicologia, Psicanálise. Os Campos de Atuação. As 
principais Abordagens Psicológicas: Behaviorismo, Gestalt, Existencialismo, Sistêmica e Humanismo. A 
origem dos interditos. O natural e o cultural. A Relação da Subjetividade e da Objetividade. A Lei, o 
desejo e as prescrições. Os interditos internos e externos (direito, moral, religião). A atuação de 
profissionais da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise no sistema oficial de Justiça. Uma leitura 
psicanalítica do direito. A construção da verdade jurídica. Um quarto impossível: fazer Justiça. 
 
DISCIPLINA: Estágio de Prática Jurídica V 
EMENTA: Atendimento ao público em casos de assistência judiciária real, com orientações, 
encaminhamentos, realização de conciliação e mediação, elaboração de petições iniciais, 
intermediárias e recursos, protocolo das peças e acompanhamento de processos, participação 
em audiências reais e atos de polícia, feitura de peças fictas e relatório das atividades diárias e 
dos processos. Participação em atividades junto à comunidade. Acompanhamento efetivo dos 
julgamentos em tribunais de 2º Grau de Jurisdição. Consultoria, assessoria, conciliação e 
mediação. 
 
DISCIPLINA: Trabalho Monográfico (12h/a) 
EMENTA: Trabalho de Monografia, escrito, de caráter científico, mediante texto pessoal, fruto da criação 
intelectual individual. Conclusão da pesquisa, redação e defesa perante banca, mediante orientação e 
segundo as normas da ABNT. 
 
 

 
 



 
Optativas (36 h/a) GRADE 05 

 
 
 

Serão ofertadas de acordo com a disponibilidade do professor. 
 
DISCIPLINA:  Alterações Recentes da Consolidação das Leis do Trabalho 
EMENTA: Direito do Trabalho.  Alteração dos Direitos trabalhistas na CLT. Conflitos jurisprudenciais.  
Atualidades. 
 
DISCIPLINA: Antropologia Jurídica 
EMENTA: Conceito, origem e temas relevantes. Antropologia e Cultura. Histórico da Antropologia 
Jurídica. Relações entre antropologia e direito. Clássicos da antropologia 
 
DISCIPLINA: Cultura, Sociedade e Justiça Ambiental. 
EMENTA: Valores culturais e meio ambiente. Sustentabilidade e crise ambiental. Ética e cidadania no 
contexto socioambiental. Conflitos, riscos e justiça ambiental. 
 
DISCIPLINA: Direito Alternativo 
EMENTA: Localização histórica e realidade socioeconômica brasileira. História do DA. Conteúdo e 
correntes do DA. Ideologia e Direito. A neutralidade jurídica e o positivismo jurídico. Operador jurídico e 
compromisso social. Jurisprudência alternativa. Produção teórico-prática. DA comparado: Itália e 
Espanha. O movimento hoje: erros e acertos 
 
DISCIPLINA: Direito Comercial e Empresarial III 
Ementa:  Aspectos destacados: Sociedades mercantis: tipos societários, sociedade anônima, sociedade 
LTDA, Microempresa e firma individual.  Prática empresarial e atualidades. 
 
DISCIPLINA: Direito Constitucional Administrativo 
EMENTA: O Governo e a Administração. Os princípios constitucionais da Administração Pública. 
Regime constitucional do servidor público. Das regiões Administração Pública e Constituição. 
Perspectivas do direito constitucional administrativo. O orçamento público. Novos paradigmas: 
orçamento participativo, planejamento participativo e audiências públicas. 
 
DISCIPLINA: Direito Constitucional Estadual 
EMENTA: O PAPEL DO Estado-membro na federação. Intervenção estadual. Os poderes 
municipais. Poder Legislativo: Assembléia Legislativa. Processo Legislativo. Poder Executivo. 
Tribunais de Contas. Poder Judiciário. Funções essenciais à Justiça. A Constituição Estadual. A 
segurança pública. 
 
DISCIPLINA: Direito Constitucional Municipal 
EMENTA: O papel do município na federação. Os poderes municipais. Poder Legislativo: Câmara 
de Vereadores. Processo Legislativo. Poder Executivo. A Lei orgânica Municipal. 
 
DISCIPLINA: Direito da Pessoa com Deficiência 
EMENTA: Direito da pessoa com deficiência: origens e características. Deficiência: conceito e 
espécies. O portador de deficiência e os direitos humanos. As normas internacionais. Evolução 
constitucional. O portador de deficiência e o sistema jurídico brasileiro. Políticas públicas para a 
pessoa com deficiência: saúde, educação, lazer, habitação, acessibilidade, previdência, 
assistência social, inclusão no mercado de trabalho, transporte. 
 
DISCIPLINA:  Direito de Cooperativa 
EMENTA: Sociedades cooperativas: conceito, histórico, evolução legislativa. Classificação. Constituição: 
estatuto social, livros, capital social, fundos, associados, órgãos sociais. Sistema operacional: ato 



cooperativo, sistema trabalhista. Fusão, incorporação e desmembramento. Dissolução e liquidação. 
Representação do sistema cooperativista. Tributação. 
 
DISCIPLINA: Direito do Idoso 
EMENTA: Direito do idoso: conceito, origens e características. O idoso e os direitos humanos. As 
normas internacionais. Evolução constitucional. O idoso e o sistema jurídico brasileiro. O 
Estatuto do Idoso. Políticas públicas para a pessoa idosa: saúde, educação, lazer, habitação, 
acessibilidade, previdência, assistência social, inclusão no mercado de trabalho, transporte, de 
acesso à justiça. Casas de repouso. 
 
DISCIPLINA:  Direito e Movimentos Sociais 
EMENTA:  Histórico, conceito e características dos movimentos sociais brasileiros. Movimentos Sociais 
e Direito. Redes. Movimentos Sociais e a Consolidação de Direitos. Direitos Emergentes e Movimentos 
Sociais. 
 
DISCIPLINA: Direito Eleitoral 
EMENTA: Sistemas eleitorais. Pressupostos constitucionais. Direito eleitoral: origens. Conceito. 
Alistamento eleitoral: domicilio e transferências.  Elegibilidade e inelegibilidades eleitorais. Processo de 
escolha dos candidatos: coligações. Convenções. Registro de candidaturas. Financiamento de 
campanhas. Propaganda política: período. Limites. Horário eleitoral. Pesquisas eleitorais. Votação. 
Apuração dos votos. Diplomação dos eleitos. Condutas vedadas ao agente público. 
 
DISCIPLINA: Direito Minerário 
EMENTA: As constituições Federal e Estadual, lei orgânica, Legislação infraconstitucional, códigos e 
consolidação de normas relativas à atividade minerária. O manuseio, uso e aplicabilidade em questões 
locais, regionais e nacionais. 
 
DISCIPLINA: Direito Partidário 
EMENTA: Origens. Sistemas partidários. Partidos políticos. Conceito. Origens. Teorias. História. 
Fundação e registro. O partido político no brasil. Princípios constitucionais. Autonomia e liberdades 
partidárias. Caráter nacional dos partidos políticos. Cláusula de barreira. Fidelidade e disciplinas 
partidárias. Filiação. Estatutos partidários. Perspectivas do direito 
 
DISCIPLINA:  Direito Penal IV 
EMENTA:  Leis Especiais: Lei das Contravenções Penais. Crime contra o Meio Ambiente. Crimes contra 
o Consumidor. Crimes de Imprensa. Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica.  Crimes de Tóxicos. 
Crimes Políticos. Crime de Responsabilidade. Abuso de Autoridade.  
 
DISCIPLINA: Direito Processual Eleitoral 
EMENTA: Justiça eleitoral: origens. Organização. Funcionamento. Competência. Pressupostos 
constitucionais. Recursos contra decisões dos juízes eleitorais, juntas eleitorais, tribunais regionais 
eleitorais e tribunal superior eleitoral. Ação de impugnação de registro de candidato. Recurso contra a 
diplomação dos eleitos. Ação de investigação judicial eleitoral. Ação de impugnação de mandato eletivo. 
 
DISCIPLINA: Direito Romano 
EMENTA: História de Roma. Conceito e princípios do Direito Romano. Importância do Direito 
Romano no mundo jurídico. Instituições políticas. Jus Naturale, Jus Civile, Jus Gentium e Jus 
Praetorium. Fontes do Direito Romano. Pessoa física e pessoa jurídica. Ato jurídico. Coisas. 
Posse e Propriedade. 
 
DISCIPLINA: Direito Sanitário 
EMENTA: Conceito e Elementos caracterizadores. Classificação. Direito Fundamental à Saúde. 
Constitucionalização. Regulação Infraconstitucional. Saúde Pública. Advocacia em Saúde. Controle 
Social em Saúde: Controle de Direitos em Saúde e Conferências em Saúde. Tutela judicial em saúde. 
 



DISCIPLINA: Direito Urbanístico 
EMENTA: O processo de urbanização brasileira; suas causas e consequências. Direito Urbanístico: 
conceito, objeto, método e princípios. As relações com os diversos ramos do Direito: Direito Civil, Direito 
Administrativo, Direito Tributário, Direito Ambiental. Principais Institutos Jurídicos do Direito Urbanístico. 
Direito Urbanístico Constitucional: a estrutura jurídica pós-constituição de 1988. Legislação Urbanística 
Estadual e Municipal. Reforma Urbana. O Estatuto da Cidade. 
 
DISCIPLINA: Direito Humanos das Mulheres 
EMENTA: Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e seus Sistemas de Proteção. Gênero e Direitos 
Humanos. Teorias Feministas e Princípio da Igualdade. Hermenêutica de gênero. Direitos Sexuais e 
reprodutivos: excisão sexual feminina e aborto. Violência contra a mulher. Mulher e racismo. O feminino 
no mundo de trabalho. Ações de advocacy. 
 
DISCIPLINA: Ensino Jurídico 
EMENTA: Ensino Jurídico e Sociedade: A evolução histórica do Ensino Jurídico no Brasil. A Crise do 
Ensino Jurídico: Suas múltiplas dimensões. Ensino Jurídico: Especificidades. A Visão Política do Ensino 
Jurídico. As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Direito no Brasil. Critérios de qualidade para o ensino 
jurídico. 
 
DISCIPLINA: Estado Brasileiro 
EMENTA: A Colônia. A formação do Estado brasileiro. Evolução e Tipologia. O império. 
Proclamação da República. A República Oligárquica. O Varguismo. O populismo. O Golpe de 
1964. O Regime Militar. A luta pela redemocratização. A anistia política. Diretas Já. A Nova 
República. Representação política e ideologias. A cidadania no Brasil. 
 
DISCIPLINA:  Informática Aplicada ao Direito 
EMENTA:  Informática: conceito, histórico. O impacto da moderna tecnologia na sociedade. Perspectiva 
do desenvolvimento da Informática. A utilização do computador nas atividades jurídicas: consulta à 
legislação brasileira, livraria ON-LINE, pesquisa via Internet, pesquisa via BBS. Aplicações práticas. 
 
DISCIPLINA: Língua de Sinais - LIBRAS 
EMENTA: Olhares que circundam a Surdez. Os discursos sobre educação e a questão dos sujeitos 
surdos. A problematização da normalidade. Propostas de Educação de Surdos. Família e a questão dos 
Surdos. Língua de Sinais. Políticas Surdas. A Educação que os surdos querem. 
 
DISCIPLINA:  Lógica Jurídica 
EMENTA: Lógica formal e lógica deôntica. Lógica jurídica e metodologia da Ciência do Direito. Lógica 
jurídica e raciocínio judicial: argumentação jurídica 

DISCIPLINA: Mandado de Segurança 

EMENTA: Mandado de segurança: origem e elementos gerais.  Procedimento,  legitimidade, 
competência e sentença. Recursos. Liminar e seus efeitos. Questões polêmicas. 
 
DISCIPLINA: Mediação e Arbitragem 
EMENTA: O conflito. Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Formas autocompositivas 
e heterocompositivas. Princípios. Mediação, Conciliação e Arbitragem: conceitos, legislação, 
características e Princípios. Simulação da aplicação dos métodos extrajudiciais de solução de 
conflitos. 
 
DISCIPLINA: Medicina Legal 
EMENTA: Conceito de Medicina Legal. Documentação Médico Legal. Traumatologia. Asfixiologia. 
Sexologia. Toxicologia. Diagnóstico Médico-Legal da Morte. Lesões. Tanatologia. Infanticídio. 
 



 
DISCIPLINA: Políticas Públicas 
EMENTA: Políticas Públicas: conceito, estruturas e processos. Processos de tomada de decisões 
políticas. Ciclo de política: formulação, implementação e avaliação de políticas. Abordagens 
recentes e reflexão sobre os atores sociais que participam das políticas públicas. Controle Social 
das políticas públicas. 
 
DISCIPLINA: Psicocinética Aplicada ao Direito 
EMENTA: Psicologia. Psicomotricidade. Psicocinética. Valores essenciais para o convívio social no 
mundo atual. Expressão oral e escrita do corpo. O corpo e os estados de consciência. As diferentes 
escutas do corpo humano. Esquema corporal, imagem corporal, consciência corporal e consciência 
social. Fortalecimento do eu real, eu ideal e eu social. Vivência de exercícios corporais. Exercício da 
cidadania. 
 
DISCIPLINA: Segurança e Saúde do Trabalhador 
EMENTA: Conceito. Disposições normativas: Constituição Federal, CLT, Legislação 
previdenciária, Legislação acidentária e normas regulamentadoras. Laudo pericial. Insalubridade 
e Periculosidade. Ergonomia. 
 
DISCIPLINA: Temas Atuais em Direito Constitucional 
EMENTA: Alterações Constitucionais. Conflitos jurisprudenciais. Perspectivas. O ingresso na 
carreira jurídica e o direito constitucional. 
 
DISCIPLINA: Tribunal do Júri 
EMENTA: Princípios. Procedimento de competência do Júri popular; breve histórico; organização do júri; 
atos preparatórios; instalação da reunião periódica do tribunal do júri; a presidência do tribunal do júri; 
comparecimento ou anuência das partes – consequências; abertura da sessão – verificação da urna e 
escusas dos jurados; casos de adiamento do julgamento; interrogatório do réu em plenário; testemunhas 
e peritos; debates; produção, exibição e leitura de documento ao conselho de sentença; participação dos 
jurados na instrução em plenário; dissolução do conselho de sentença – hipóteses; esclarecimentos do 
juiz – presidente aos jurados; votação na sala secreta; sentença; ata do julgamento; nulidades. 
 
 


