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1. INTRODUÇÃO 

 
A Faculdade de Castanhal – FCAT apresenta neste documento o Projeto Pedagógico 

do Curso Direito, trabalho desenvolvido pela Coordenação do Curso e por seu Núcleo 

Docente Estruturante – NDE. 

Trata-se, pois, de um conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam 

a prática pedagógica pretendida para o curso e um posicionamento institucional frente ao 

contexto educacional e o desenvolvimento da área de conhecimento em pauta, amplamente 

discutido pela Instituição propositora. 

Pretende-se aqui definir a identidade, a diferenciação e a originalidade do curso, 

bem como, sendo documento de reflexão, trazer-lhe perspectivas, prever possíveis 

mudanças necessárias, assim como mecanismos de avaliação permanentes a fim de manter 

a excelência na qualidade de ensino buscado por toda a instituição e garantir que esta 

qualidade esteja refletida nesta nova proposta. 

Este Projeto Pedagógico foi elaborado levando-se em consideração o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e a legislação vigente, especialmente as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso visando, portanto, a garantia de oferta de um Curso que 

prima pela formação qualitativa desse profissional para atuar nos diversos campos de 

abrangência. 

O documento inicia-se com a descrição de um perfil da Instituição de Ensino que 

abriga o Curso em questão e a inserção regional deste; segue com a descrição da estrutura 

acadêmica de apoio; apresenta os dados gerais do curso e sua organização pedagógica, 

incluindo as concepções teóricas e metodológicas; avança com a descrição do Corpo 

Docente que atua no Curso, juntamente com o Núcleo Docente que desenvolve a proposta; 

apresenta a infraestrutura de apoio geral oferecida pela Instituição e a específica que será 

oferecida ao Curso e encerra-se com a descrição dos processos de avaliação que são 

utilizados para avaliar os orientandos e o próprio curso. 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL 

2.1 - Breve Histórico da Instituição de Ensino   

A Faculdade de Castanhal, com limite territorial circunscrito ao município de 

Castanhal, no Estado do Pará, é um estabelecimento isolado de ensino superior mantido 

pelas Faculdades Integradas de Castanhal Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com fins 

lucrativos, com sede e foro em Castanhal, Estado do Pará. A Mantenedora foi criada e 

registrada, iniciando suas atividades em 31 de março de 2006. 

A FCAT rege-se pelo seu Regimento, pela Legislação do Ensino Superior e, pelo 

Contrato Social da Mantenedora. 

A Faculdade de Castanhal foi idealizada por seu fundador, o Sr. Mário Alves do 

Nascimento Filho, fundador e presidente do Grupo Empresarial Mário Filho. Antes de 

discorrer a cerca de sua trajetória empresarial, é necessário entender as motivações que 

levaram a fundação da FCAT. 

Vindo de uma família muito humilde, o então menino Mário Filho, teve que vender 

tapioca nas ruas do município de Castanhal para ajudar no sustento de sua mãe viúva e de 

seus irmãos, cresceu comercializando tapiocas na rua, mas sempre estudando, pois essa era 

uma exigência de sua mãe, a Sra. Nazaré. Na sua mocidade, conseguiu seu primeiro 

emprego como faxineiro de uma loja de varejo em Castanhal e em pouco tempo já era 

vendedor. Mais tarde conseguiu a aprovação no vestibular na única IES particular em Belém, 

capital do Estado do Pará, mas por falta de condições financeiras não conseguiu adentrar no 

ensino superior. 

Dedicou-se ao trabalho no comércio e ao longo dos anos foi galgando conquistas, 

indo de vendedor, gerente, sócio e finalmente proprietário de um grupo de lojas de varejo 

de móveis e eletrodomésticos, as Lojas Marilar, instaladas em 16 (dezesseis) municípios do 

Estado do Pará, tendo 19 (dezenove) unidades. 

Com o sucesso empresarial empreendedor veio a necessidade de diversificar os 

negócios, adquirindo uma renovadora de pneus, a Icana, com a bandeira da Vipal, um 

pequeno hotel com 19 quartos, o Estação Hotel e a Faculdade de Castanhal. 

A Faculdade de Castanhal nasceu do sonho do Sr. Mário Filho de contribuir com o 

desenvolvimento do nordeste paraense através de educação de qualidade situada no 

município de Castanhal, facilitando o acesso da população ao ensino superior. 
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Foram 10 (dez) anos construindo a FCAT, que foi planejada para ser uma instituição 

de ensino superior de qualidade desde a sua gênese. A FCAT foi credenciada pela Portaria de 

nº 476 de 18/05/07, iniciando suas atividades acadêmicas, em 03 de setembro de 2007. O 

projeto arquitetônico da FCAT é baseado no estilo amazônida, que respeita as 

particularidades regionais. Os diretores, docentes e técnicos administrativos que fazem 

parte da FCAT são comprometidos com o desenvolvimento da região e possuem experiência 

no ensino superior. 

 

2.2 - Contextualizações Educacional e Inserção Regional da IES e do curso 

 

O Estado do Pará, situado no centro da Região Norte, segundo o censo de 2010 do 

IBGE possui uma população de 7.581.051(Fonte:http://www.ibge.gov.br/) e conta com 

1.248.042 km2 de extensão, representando 16,66% do território brasileiro e 26% da 

Amazônia. Cortado pela linha do Equador no seu extremo norte, compõe-se de 143 

municípios. Dentre os mais importantes destacam-se: Belém (capital do Estado), 

Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Castanhal, Marabá e Santarém. 

O Pará integra a Amazônia Legal, instituída através de dispositivo de lei para fins de 

planejamento econômico da região amazônica. A atual área de abrangência da Amazônia 

Legal corresponde à totalidade dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 

44º de longitude oeste), perfazendo uma superfície de aproximadamente 5.217.423 km² 

correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. Entre as Unidades da Federação, que 

a compõem destacam-se o Amazonas e o Pará que, respectivamente, possuem áreas de 

1.577.820 km² e 1.253.165 km², somando mais de 55% do total. Pertencem à Amazônia 

Legal mais de 2/3 das fronteiras geográficas do país. As principais atividades econômicas da 

região são o extrativismo vegetal e a agropecuária, atividades estas praticadas em todos os 

Estados. O extrativismo mineral ocorre no Amapá, Amazonas e Pará. No Pará destaca-se 

ainda a indústria de transformação de minerais (alumínio). No município de Manaus (AM) 

destaca-se a indústria pesada e eletroeletrônica, sendo a economia deste município e 

consequentemente do Estado, fortemente impulsionada por ser Manaus uma zona de livre 

comércio. 
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A economia do Estado do Pará, tradicionalmente calcada no extrativismo, sofreu a 

primeira grande mudança na década de 70, com a política de incentivos fiscais definidas pelo 

Governo Federal para estimular o desenvolvimento da Amazônia, que resultou na 

implantação de vários projetos industriais, agrícolas e pecuários.  

Outra grande mudança no perfil da economia paraense começou a se desenhar em 

meados da década de 90, mais precisamente em 1995, quando o Governo do Pará, além de 

adotar mecanismos de incentivo à implantação de novos projetos produtivos, passou a 

trabalhar a mudança da base produtiva do Estado, a partir das suas áreas vocacionais, de 

modo a garantir um desenvolvimento econômico e social efetivo e permanente. A nova base 

produtiva do Pará está assim calcada em três grandes áreas: agroindústria, verticalização da 

produção mineral e turismo. 

A verticalização da produção mineral prevê o melhor aproveitamento econômico 

das inúmeras e valiosas jazidas minerais do Estado, onde está a que é considerada a maior 

província mineral do Brasil. A verticalização reduz a exportação do minério, quase que em 

estado bruto, incorporando novas etapas ao processo produtivo, de forma integrada, 

solidificando, ampliando e diversificando o parque industrial paraense, aumentando a 

geração de emprego e renda e agregando valores aos produtos da pauta de exportação do 

Pará. Neste campo são variadas as possibilidades para os investidores que contam com a 

diversidade da produção mineral do Estado – do ferro às pedras preciosas, passando por 

manganês, cobre bauxita e com indústrias já em operação que produzem, por exemplo, 

alumina e alumínio. 

A meta no setor de agroindústria é a de fortalecer o desenvolvimento rural, através 

do consórcio entre agricultura e indústria. Ao lado das culturas já existentes, que vêm 

crescendo ano a ano, surgem indústrias como óleo de palma, sucos e polpas de frutas e de 

fibra de cocos. A introdução da cultura da soja apresentou resultados excelentes, índices de 

produtividade acima da média verificada no país, o que indica boas perspectivas para a 

atividade. As culturas de cacau e café também apresentam boas perspectivas. Além dos 

aspectos econômicos, o desenvolvimento da agroindústria utiliza basicamente áreas já 

degradadas, recuperando-as de forma produtiva e evitando a destruição de novas áreas. 

O Estado do Pará oferece inúmeros e fortes atrativos 49% (quarenta e nove por 

cento) dos atrativos naturais de toda a Amazônia, segundo a OEA – Organização dos Estados 
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Americanos para o turismo. Esta atividade vem crescendo, principalmente, depois dos 

investimentos em infraestrutura realizados pelo Governo do Estado. A política de 

desenvolvimento do turismo, que garante retorno dos investimentos, desenvolvimento 

socioeconômico e baixo nível de agressão ambiental, dividiu o Estado em seis polos: 

 Belém e Costa Atlântica: voltado para o turismo de negócios, lazer e cultura, 

com centros de convenções, museus, teatros, bosques e belas praias, inclusive algumas das 

poucas praias de rio com ondas, existentes no mundo. 

 Tapajós: onde se encontram os rios Amazonas e Tapajós, além da exuberante 

paisagem de praias fluviais, cachoeiras, florestas e formações rochosas, oferece a 

possibilidade de acompanhar importantes manifestações culturais do povo paraense. 

 Araguaia-Tocantins: voltado para o turismo ecológico e de aventura, 

concentra os torneios de pesca esportiva disputados no Estado, inclusive no lago da 

hidrelétrica de Tucuruí e oferece as belas praias fluviais dos rios desta microrregião, que só 

aparecem nos meses de verão. 

 Marajó: voltado para o turismo ecológico. Na ilha, localizada na foz do 

Amazonas, as atrações são inúmeras, da culinária à pororoca, das praias aos cenários de 

pantanal. Das manifestações culturais à riqueza da flora e fauna. 

 Xingu: representado no Plano de Desenvolvimento Turístico, da Companhia 

Paraense de Turismo (PARATUR), por Altamira. Conhecido como o maior município do 

mundo, em termos de extensão, Altamira é daquelas cidades inesquecíveis: belas praias, 

uma rica história cultural, preservada pelos descendentes de índios e portugueses e ainda 

faz parte de uma das mais belas e preservadas regiões do Norte do Brasil. Com dois mil 

quilômetros de extensão, o rio Xingu é um dos principais corredores da pesca esportiva no 

Pará (modalidade que cresce a cada ano em todo o país) e abriga um manancial paradisíaco 

de belos peixes. Cachoeiras, corredeiras e praias de água doce são abundantes e se 

transformam num grande atrativo aos moradores locais e aos programas de turismo 

ecológico nos finais de semana. 

Paralelamente, no campo social, o Governo do Pará, convicto da necessidade de se 

construir alianças para o enfrentamento e redução da pobreza e das desigualdades sociais, 

criou, em março de 2003, o Programa de Articulação pela Cidadania – PAC, cuja missão é 

articular e estimular parcerias Inter setoriais, visando ações integradas, fundamentadas nos 
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princípios da responsabilidade social e do voluntariado, e que possam colaborar para a 

melhoria da qualidade de vida da população em situação de exclusão. O PAC tem como valor 

maior, a ampla participação de todos os atores e setores sociais, buscando, para isso, 

incentivar e criar condições à consolidação da cultura e da prática de corresponsabilidade 

pelas transformações sociais necessárias à construção de um Pará socialmente mais justo.  

Nesse cenário, de compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e da 

cidadania, em que se busca uma reformulação da organização social proporcionando, assim, 

direito aos que não tem direito, a Faculdade de Castanhal, por meio do Curso de 

Bacharelado em Direito implantou o Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, que tem como escopo 

prestar assistência gratuita à comunidade residente em Castanhal. 

Trata-se de um espaço onde os discentes do Curso de Direito da Faculdade de 

Castanhal, a partir do sétimo período, colocam em prática seus conhecimentos através do 

atendimento jurídico gratuito à comunidade, tudo sob a supervisão de professores 

especialmente selecionados do quadro docente da Instituição. 

O Núcleo de Prática Jurídica desenvolverá, dentro de suas possibilidades 

orçamentária e física, parceria com o corpo docente e discente da FCAT, com o objetivo do 

promover orientação e informação sobre caminhos e processos necessários para o exercício 

da cidadania e obtenção da mesma. 

O município de Castanhal encontra-se na Mesorregião Metropolitana de Belém. 

Está distante 67 km de Belém, capital do Estado. Limita-se com os municípios de Curuçá, São 

Francisco do Pará, Igarapé-Açu, São Miguel do Guamá, Inhangapi, Santa Isabel do Pará e 

Vigia.  
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Castanhal ocupa uma área de 1.029,4 km². Segundo Estimativa da População, 

realizada pelo IBGE (2010), a população do município de Castanhal é de 173.149 habitantes 

com a densidade demográfica de 130,6 hab/km². É considerado um dos maiores municípios 

do Estado do Pará. 

A distribuição da população segundo a faixa etária está contida no quadro a seguir, e 

revela que aproximadamente 30,80% da população total do município, conforme último 

Censo Demográfico, encontra-se na faixa etária entre 15 e 29 anos. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 

FAIXA ETÁRIA POPULAÇÃO PERCENTUAL 

0-14 anos 48.898 28,70% 

15-29 anos 53.331 30,80% 

30-49 anos 46.645 26,90% 

≥ 50 anos 24.275 14% 

População Total 173.149 100,00% 

Fonte: IBGE (2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Castanhal é 0,673, em 

2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 

0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,210), seguida por Renda e por Longevidade.  
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Castanhal - PA 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,207 0,372 0,582 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 25,58 39,37 53,63 

% de 5 a 6 anos na escola 36,39 65,79 86,11 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com 

fundamental completo. 
22,42 39,79 81,79 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 10,93 24,51 45,33 

    % de 18 a 20 anos com médio completo 4,57 14,71 29,33 

IDHM Longevidade 0,652 0,754 0,800 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 64,10 70,24 72,97 

IDHM Renda 0,566 0,593 0,654 

Renda per capita 270,44 321,14 467,32 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

Verifica-se a evolução existente, uma vez que entre o ano de 2000 e 2010 o IDHM 

passou de 0,550 em 2000 para 0,673 em 2010 - uma taxa de crescimento de 22,36%. O hiato 

de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite 

máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 27,33% entre 2000 e 2010. Ao passo que entre 

1991 e 2000 o IDHM passou de 0,424 em 1991 para 0,550 em 2000 - uma taxa de 

crescimento de 29,72%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o 

IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 21,88% entre 1991 

e 2000. Entre 1991 e 2010 Castanhal teve um incremento no seu IDHM de 58,73% nas 

últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47%) e acima da média de 

crescimento estadual (56%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre 

o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 43,23% entre 

1991 e 2010. 

Castanhal ocupa a 2598ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 2597 (46,67%) municípios estão em situação melhor e 2.968 (53,33%) 
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municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 143 outros municípios de Pará, 

Castanhal ocupa a 6ª posição, sendo que 5 (3,50%) municípios estão em situação melhor e 

138 (96,50%) municípios estão em situação pior ou igual. 

No que concerne a educação de crianças e jovens dos que estejam frequentando ou 

que tenham completado determinados ciclos, indica a situação da educação entre a 

população em idade escolar do município e compõe o IDHM Educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 

30,89% e no de período 1991 e 2000, 80,79%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 105,55% entre 2000 e 2010 e 

77,48% entre 1991 e 2000.  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo cresceu 84,94% no período de 2000 a 2010 e 124,25% no período de 1991 a 2000. 

E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 99,39% 

entre 2000 e 2010 e 221,88% entre 1991 e 2000. 

 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

No campo da educação superior, segundo dados divulgados pelo INEP (Cadastro da 

Educação Superior, 2006), estão presentes no município de Castanhal 03 (três) Instituições 
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Pará e Universidade da Amazônia que oferecem, atualmente, os seguintes cursos de 

graduação: Administração, Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Física, Geografia, 

História, Letras, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia e Química.  

Em 2010, 57,35% dos alunos entre 6 e 14 anos de Castanhal estavam cursando o 

ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 38,29% e, em 1991, 

21,56%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 20,89% estavam cursando o ensino médio regular 

sem atraso. Em 2000 eram 10,07% e, em 1991, 3,39%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 

8,52% estavam cursando o ensino superior em 2010, 3,20% em 2000 e 0,67% em 1991. 

Nota-se que, em 2010, 4,59% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 13,81%. 
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A importância da inserção da Faculdade Castanhal na região, já é vista nos últimos 

levantamentos realizados pelo Censo, apontando que em 1991, apenas 1,14% da população 

havia completado o ensino superior, ao passo que no ano de 2010, após 6 (seis) anos de 

existência da Faculdade, esse percentual subiu para 5,7%. 

Inserida neste contexto socioeconômico, a Faculdade de Castanhal busca oferecer 

benefícios socioeconômicos para a população na sua área de influência mediante a 

realização de sua proposta institucional.  

Considerando as características do município de Castanhal que revelam o seu 

potencial de desenvolvimento, a ampliação das possibilidades de qualificação profissional 

torna-se uma tarefa prioritária para a região.  

A existência da necessidade de profissionais qualificados na área jurídica com 

conhecimento específico da realidade regional é uma constatação preocupante que remonta 

há décadas nesta região. Além de Castanhal, são muitos os Municípios que sofrem com a 

falta de trabalhadores tecnicamente qualificados. Até o momento de fixação da FCAT, não 

existia oferta, no município de Castanhal, de curso presencial de graduação em Direito.  

A cada dia vem se tornado mais difícil dissociar desenvolvimento econômico de 

preservação ambiental. Hoje as empresas se tornaram importantes aliadas no desafio de 

preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável e já descobriram que a 

preocupação socioambiental vem se revertendo em bons resultados para os negócios. Para 
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além do engajamento da comunidade empresarial e da sociedade se faz necessário a 

intervenção do Direito no que diz respeito à regulação das ações de preservação do meio 

ambiente para que tudo isso não seja fruto do envolvimento de um grupo limitado de 

pessoas e sim venha a ser obrigação de todos. É imprescindível que o Direito se posicione 

com a adoção de práticas “verdes” e de um ordenamento jurídico alinhado com as 

possibilidades modernas e que tragam consigo simultaneamente proteção ao meio 

ambiente e fortalecimento de práticas de viabilização econômica dos projetos. 

Dessa forma, o Curso de Direito da Faculdade de Castanhal, com ênfase em Direito 

Ambiental, busca atender a enorme demanda no país, no Estado e, especialmente, na 

Amazônia Legal, por profissionais especializados para provimento de cargos jurídicos e 

técnicos relacionados ao meio ambiente; consolidar um núcleo de futuros profissionais 

qualificados e capacitados cientificamente, com o propósito de refletir criticamente o ensino 

do Direito no Estado do Pará, bem como na região; formar profissionais com sensibilidade 

para tratar da complexidade social regional criando novas alternativas normativas e 

hermenêuticas viáveis para o uso sustentável dos recursos naturais; promover uma 

articulação sólida entre ensino e pesquisa, incentivando a discussão e o debate de 

conteúdos temáticos, compreendendo o Direito como instrumento de transformação social.  

O Curso de Direito da Faculdade de Castanhal foi concebido com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de direito e nas Instruções Normativas n.1, de 19 de 

Agosto de 1997, n.2 e n.3 de 5 de Dezembro de 1997, todas da Comissão de Ensino Jurídico 

do Conselho Federal da OAB e em conformidade com o estabelecido na Resolução CNE/CES 

n.09/2004 

A Faculdade de Castanhal - FCAT, ao desenvolver o processo de implantação e 

implementação do Projeto Pedagógico Curricular de seu Curso de Direito, tem se pautado 

em conteúdos atualizados e adequados à necessidade de formação contemporânea dos 

bacharéis das ciências jurídicas que busquem, a um só tempo, promover respostas aos 

desafios suscitados em uma escala complexa de problemáticas sociais, e comprometidos 

com o desenvolvimento social, econômico e cultural da região. A FCAT converte-se então, 

em uma Instituição que sensível às necessidades de seu tempo, concebe a relação do ensino 

jurídico não como uma forma de reprodução de verdades pré-concebidas, mas como um 

processo aberto e contínuo, de mão dupla, através do qual se constrói a realidade, processo 
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no qual a IES assume a missão de apontar caminhos a serem trilhados e fornecer os 

instrumentos e ferramentas para que o discente se lance nesta caminhada, suscitando o 

desenvolvimento da produção cientifica, que não despreze a necessária interface entre o 

senso comum e a ciência, entre teoria e práxis. 

O curso de direito da FCAT assenta-se no compromisso com um ensino de 

excelência e com o desenvolvimento regional em razão dos quais a referibilidade às 

necessidades socioeconômicas constituem-se como ponto de partida apriorístico para a 

construção de seu projeto didático-pedagógico. 

2.3 – Missão,  Finalidades e Valores 

2.3.1 – Missão 

A Faculdade de Castanhal tem a missão de promover o ensino superior, 

contribuindo para o pleno desenvolvimento do orientando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua formação profissional de modo criativo, crítico e reflexivo para a inserção no 

mundo do trabalho e para a participação com efetiva competência no desenvolvimento da 

sociedade.  

A missão da Faculdade de Castanhal evidencia o investimento no processo de 

ensino-aprendizagem que capacita os seus egressos a atenderem às necessidades e 

expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular, 

sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. 

2.3.2 – Finalidades 

A Faculdade de Castanhal, como instituição educacional, destina-se a promover a 

educação, sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura geral, e tem por finalidade: 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
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 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da 

publicação ou de outras formas de comunicação; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade; e 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. 

2.3.3 – Valores 

A Faculdade de Castanhal é uma instituição destinada a promover a educação como 

uma prática social que pode dinamizar outros processos sociais, oportunizando a construção 

de uma sociedade inclusiva e cidadã. Investiga a natureza e a vida sociocultural da 

sociedade, incluindo a organização social, a política e a economia, de modo crítico. Defende 

e cultiva valores indiscutíveis e universais da civilização, como a paz, a justiça, a democracia, 

a solidariedade e o respeito aos direitos humanos. 

Senso Crítico: desenvolver a capacidade de reconhecer, definir e propor soluções 

para problemas de natureza sócio-político e educacional, em sintonia com o contexto social 

em que se insere; 

Responsabilidade: contribuir para a conscientização de indivíduos para assumirem 

as suas responsabilidades frente aos processos decisórios e na sociedade civil, buscando 

novas alternativas capazes de superar e/ou remediar possíveis danos; 

Transparência: Promover a prática de posturas claras frente às atitudes individuais 

ou coletivas, possibilitando a conscientização da sociedade, para que tenha conhecimento 

da real abrangência dos seus direitos e deveres; 

Humanismo: exercitar a contínua sensibilização da comunidade acadêmica a 

respeito dos problemas sociais locais e globais e a respeito do mundo humano que lhe cerca, 

buscando perceber sentimentos e valores éticos que sustentam as relações interpessoais; 
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Aprendizagem: promover o crescimento intelectual através da aquisição constante 

de novos e dos já consagrados conhecimentos técnico-científicos, culturais e filosófico-

sociológicos. 

2.4 - Áreas de Atuação da Instituição de Ensino 

A Faculdade de Castanhal/FCAT, atua no ensino, na extensão e na pesquisa, 

conforme demonstrado a seguir: 

2.4.1. Cursos de Graduação 

No período de 2007 a 2011, ofereceu seis Cursos de Graduação, para ingresso 

através do Processo Seletivo, distribuídos em três áreas do conhecimento, a saber: 

Área I – Ciências Exatas e Tecnologia 

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio 

Curso Superior de Tecnologia em Marketing 

Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores 

Área II – Ciências Sociais Aplicadas 

Curso de Bacharelado em Administração 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 

Curso de Bacharelado em Direito 

No segundo semestre de 2011, a Faculdade ampliou a oferta para mais quatro 

Cursos de Graduação, em três áreas do conhecimento, como segue: 

Área I – Ciências Exatas e Tecnologia 

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Área II – Ciências Humanas. 

Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Área IV – Ciência da Saúde 

Curso de Bacharelado em Enfermagem 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

No 1º semestre de 2012,  

Área II – Ciências Humanas 

Curso de Licenciatura em História. 
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2.4.2. Programa de Pós-Graduação. 

A Faculdade de Castanhal, além dos cursos de graduação, desenvolve um Programa 

de Pós-graduação Lato Sensu, organizado em Cursos de Especialização, destinado a capacitar 

profissionais nas áreas do conhecimento específico de formação.s cursos de especialização 

do Programa de Pós-Graduação da FCAT vêm ao encontro da Política Pedagógica 

Institucional, a qual contempla o ensino, a pesquisa e a extensão na produção do saber, bem 

como ao encontro da missão da Faculdade de Castanhal, a qual evidencia o investimento no 

processo de ensino-aprendizagem que capacita os seus egressos a atenderem às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para 

formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação.  

A partir de 2014 o Programa de Pós-Graduação na área jurídica ofertou os Cursos 

de Especialização em Direito Processual e Direito Agroambiental. 

O perfil da proposta dos cursos de especialização na área de Direito, expresso pelo 

desenho de suas matrizes curriculares aponta para uma proposta pedagógica voltada à 

formação integral dos profissionais paraenses da área jurídica na apreensão da realidade por 

meio da proposta dos eixos “estruturante, específico e de pesquisa”, os quais materializam o 

esforço em conferir qualidade e agregação de valor aos resultados almejados pelo Programa 

Institucional de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Os cursos de Especialização na área do Direito são ofertados aos Bacharéis em 

Direito e operadores do Direito em Geral e visam preparar e formar futuros profissionais das 

diversas carreiras jurídicas com competências específicas para a atuação nas diversas 

questões do Direito Processual e o Direito Agrário e Ambiental. 

2.4.3. O Programa de Extensão Institucional  

O programa possui quatro (4) grandes dimensões definidas nos Projetos de Extensão, 

como seguem: 

Projeto “Sophia” -– diz respeito à contribuição para a formação teórica e 

humanística dos discentes, como condição para construção de uma consciência critica, 

criativa e reflexiva por meio de cursos, oficinas, seminários, palestras e outros. 

Projeto “Da Vinci” – cursos voltados para a instrumentalização do orientando. 

Possui o caráter e formação prática, técnica e instrumental voltadas para as demandas e 

expectativas imediatas. 
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Projeto “Saberes/Epstème” – evidencia a relação entre os diversos saberes na 

compreensão do mundo. São as chamadas ‘’Comunidades interpretativas’’. É um projeto 

voltado para manifestação de experiências estéticas; Cinema, Teatro, Poesia e outras. 

Projeto “Comunitas” – evidencia a relação com a comunidade em torno da FCAT na 

forma de prestação de serviços: Castanhal e municípios circunvizinhos.  

Como um Programa, caracteriza-se apor meio de atividades em permanente oferta 

e expansão, tais como: 

Cursos de Extensão: como parte do processo de educação continuada, 

complementam e suprem as necessidades de permanente atualização do ensino de 

graduação e das demandas da comunidade externa; 

Eventos: ações de interesse técnico, social, cientifico esportivo e artístico como 

ciclo de estudos, palestras, conferências, congressos, encontros, feira, festival, fórum, 

jornada, mesa redonda, reunião, seminários e outros. 

Projetos de Ação Continuada: conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração 

social e a integração com Instituições de Ensino; 

Prestação de Serviços: consultorias, assessorias, e outras atividades não incluídas 

nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e materiais da Faculdade 

Integrada de Castanhal. 

Desde sua implantação, no ano de 2008, até o primeiro semestre de 2014, o 

Programa de Extensão Institucional realizou, especificamente, nas categorias de “Projetos de 

Ação Continuada” e “Prestação de Serviços” várias ações na perspectiva de atender as novas 

demandas sociais de forma integrada com os Programas do Ensino de Graduação, Pós-

Graduação e de Pesquisa/Iniciação Científica, a fim de potencializar a democratização do 

conhecimento e a contribuição da FCAT para a formação do cidadão paraense, em especial 

da Região Nordeste do Estado. 

Nessa dimensão foram realizados mais de 60 (sessenta) Cursos de Extensão com a 

participação de 1.658 pessoas entre discentes e comunidade local e Assessoria à 

Comunidade Quilombola de Macapazinho (Santa Izabel): participação de 25 (vinte e cinco) 

discentes, sendo estes 06 (seis) do Curso de Direito; 06 (seis) supervisores, 42 (quarenta e 

duas) famílias e 160 (cento e sessenta) pessoas envolvidas da comunidade. 
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Nas categorias citadas (“eventos” e “Projetos de Ação Continuada”) existem as 

atividades de extensão, sistematicamente realizadas e constantes nos calendários 

acadêmicos, envolvendo a comunidade acadêmica e o público externo. São as Semanas 

Acadêmicas, Semanas do Empreendedorismo, Eventos do Fórum Permanente de 

Educação/FPE, Semanas, Palestras, Oficinas com temas específicos de interesse dos Cursos 

de Direito, como por exemplo “As Mesas Redondas” realizadas no projeto “Dia D: Direito e 

Cultura”; Encontros Pedagógicos, com a participação de todos os professores além da 

comemoração do Dia do Profissional da área. Consolidando assim o que foi planejado e indo 

além do previsto, na medida em que se percebe o avanço da projeção da Faculdade na 

sociedade. 

O Programa de Pesquisa Institucional da FCAT foi criado em 2009, pela Resolução 

do CONSU nº 38/2009 e se apresenta como a expressão da reflexão e da experiência do 

pensar, essenciais na construção do conhecimento da realidade e dos saberes, com o 

objetivo de incentivar docentes pesquisadores, vinculados à instituição, à produção 

científica, bem como a envolver os orientandos no processo acadêmico, otimizando a 

capacidade de orientação à pesquisa visando conhecer a realidade local e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da Região do Nordeste Paraense. 

A meta do Programa de Pesquisa Institucional da FCAT, para o quinquênio - 2012-

2016 representa à consolidação do desenvolvimento da Iniciação Científica, por meio de 

parcerias interinstitucionais e desenvolvimento de projetos vinculados as áreas do 

conhecimento dos novos cursos de graduação propostos pelo plano de expansão 

institucional. O incentivo à Pesquisa Institucional é um processo de parceria contínuo e de 

interesse comum a toda a comunidade acadêmica, que deseja consolidar a Faculdade de 

Castanhal - FCAT como uma Instituição de Ensino Superior de excelência. 

Tais ações previstas, para o quinquênio 2012-2016, firmam-se na edição do 

periódico eletrônico institucional “AMAZÔNIA EM FOCO: Ciência & Tecnologia”, bem como 

na estruturação e operacionalização do Programa de Pesquisa Docente – PPD. 

A edição do periódico científico da FCAT, além de disseminar o conhecimento 

produzido pelo ICFAT, representa um importante fórum de discussão aprofundada de 

resultados das atividades de pesquisas realizadas, assim como um meio de reconhecimento 
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formal de trabalhos científicos de qualidade produzidos pela comunidade acadêmica da 

FCAT. 

Nesse intento, o Programa de Pesquisa Docente (PPD) tem como objetivo fomentar 

a realização de pesquisas pelos docentes da Instituição por meio da formação de grupos de 

pesquisas (GTs), inclusive enquanto participam de cursos do Programa de Pós-graduação 

strictu sensu.  

Os Grupos de Pesquisa, constituídos por docentes pesquisadores, docentes de 

outras Instituições de Ensino Superior, inseridos em Programas de Pós-graduação stricto 

sensu, orientandos da pós-graduação lato sensu do Programa de Pós-Graduação da FCAT, 

orientandos de Trabalhos de Conclusão de Curso/TCCs dos Cursos de Graduação/FCAT e 

Pessoal Técnico da FCAT organizam-se em torno de uma temática central vinculada a uma 

das Linhas de Pesquisa Institucional, em consonância com as Linhas de Pesquisa dos Cursos 

de Graduação, ofertados pela FCAT e com o Programa de Extensão Institucional. 

Sob essa óptica, as linhas de pesquisa do Programa de Iniciação Científica da 

Faculdade de Castanhal - ICFAT fundamentam-se na problemática regional, contemplando o 

Desenvolvimento Regional Sustentável da Amazônia, com ênfase no Território da Cidadania 

do Nordeste Paraense. Nesse contexto, os temas das pesquisas propostos devem ser 

interativos e complementares, interdisciplinares e transdisciplinares, por excelência, 

voltados para solução de problemas do Cidadão Amazônida. 

 

2.5 – Articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 

do Curso  

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCAT, inspirado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, está também fundamentado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional/PDI, integrado ao contexto da FCAT a partir da efetivação dos fundamentos 

filosóficos, pedagógicos e metodológicos, definidos nos Projeto Pedagógico Institucional/PPI. 

Consolida a missão e os valores da Instituição em termos de presente e futuro compondo-se 

de ações que se realizam no ensino, na pesquisa/iniciação científica e na extensão com 

docentes e discentes do curso.  
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3. ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA PARA O CURSO 

3.1 - Organização Acadêmica e Administrativa 

 

A estrutura organizacional do Curso de Direito da FCAT é flexível e comprometida 

com as finalidades e princípios norteadores da Faculdade. Integrada e com simplificação dos 

processos administrativos, mas sem perda de controle gerencial, caracteriza-se por estar 

mais próxima e mais disponível à comunidade interna e externa. 

A gestão colegiada, democrática e participativa da FCAT é constituída por uma 

Equipe Diretiva, composta dos seus Diretores, Coordenadores dos Cursos, Apoio Didático-

Pedagógico, Setores Administrativo-Financeiro, Secretaria Acadêmica, Biblioteca e Normas e 

Legislação. Nessa instância, as ações institucionais são planejadas, discutidas e aprovadas, 

com posterior aprofundamento e aprovação, nos Núcleos Docentes Estruturantes/NDEs, 

Colegiados de Cursos, e posteriormente no Conselho Superior. Órgão superior de natureza 

consultiva, deliberativa e recursal em matéria didático científica, administrativa e disciplinar, 

o Conselho Superior é constituído pela Direção e representantes da Mantenedora, 

Coordenação de Cursos, Docentes, Orientandos, Comunidade externa e Pessoal técnico-

administrativo. 

A estrutura organizacional da Faculdade de Castanhal está apoiada em órgãos 

colegiados, executivos e de apoio administrativo, conforme Regimento Interno da 

Faculdade. 

Órgãos colegiados: Conselho Superior, órgão superior de caráter deliberativo e 

Colegiado de Curso, órgão de caráter consultivo e executivo. 

Órgãos executivos: Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica, Diretoria Administrativo-

Financeira e Instituto Superior de Educação. 

O Conselho Superior – CONSU é órgão superior de natureza consultiva, deliberativa 

e recursal em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar. São membros do 

Conselho Superior: 

i. Diretor Geral, na qualidade de presidente nato; 

ii. Diretor Acadêmico, membro nato e presidente substituto; 

iii. Diretor Administrativo-Financeiro, membro nato; 

iv. Um representante da Mantenedora, por ela indicado, como membro nato;  
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v. Um representante das coordenações de curso, indicado pelos seus pares; 

vi. Um representante dos docentes, indicados por seus pares; 

vii. Um representante da comunidade externa; 

viii. Um representante do corpo discente, indicado por seus pares; 

ix. Um representante do pessoal técnico-administrativo, indicado por seus pares. 

O representante da Comunidade externa é escolhido pelo Conselho Superior, 

dentre nomes apresentados pelos órgãos de classe de âmbito local, com mandato de 2 

(dois) anos, permitida a recondução. 

O representante do corpo docente é eleito por seus pares, para mandato de 2 (dois) 

anos, podendo ser renovado. 

O representante do corpo discente é indicado pela comunidade discente, para 

mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado. 

O gerenciamento da indicação do parágrafo anterior será de responsabilidade dos 

discentes na forma de sua organização como categoria e acompanhado pela Coordenação 

de Apoio Psicopedagógico - CAPSI. 

O representante do pessoal técnico-administrativo é indicado pelos seus pares, 

para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

Todos os representantes têm suplentes escolhidos pelo mesmo procedimento dos 

titulares. 

Compete ao Conselho Superior: 

i. Superintender e coordenar em nível superior todas as atividades acadêmicas 

e administrativas desenvolvidas pela Faculdade de Castanhal; 

ii. Deliberar sobre este regimento, suas alterações e emendas, interpretá-lo e 

decidir sobre os casos omissos, submetendo-o à aprovação do Órgão Federal competente. 

iii. Aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos da 

Faculdade de Castanhal; 

iv. Deliberar em matéria de planejamento, supervisão e avaliação de ensino, 

pesquisa e extensão e de atividades de gestão e de apoio técnico-administrativo; 

v. Aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade de Castanhal, elaborados pelo Diretor Administrativo-Financeiro; 

vi. Aprovar os planos de carreira do pessoal docente e técnico-administrativo; 
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vii. Deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção 

de cursos de graduação, pós-graduação, sequenciais e extensão, suas vagas, planos 

curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da Lei; 

viii. Apurar responsabilidades dos Diretores e dos Coordenadores de Curso, 

quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da 

legislação do ensino ou deste Regimento; 

ix. Deliberar os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar; 

x. Deliberar, em grau de recursos sobre matéria referente à vida acadêmica dos 

(as) discentes, ou ainda, aos pedidos de matrícula, trancamento, cancelamento, 

transferência, aproveitamento de estudos e outros que lhe forem encaminhados pelo (a) 

Diretor (a) Geral.  

xi. Aprovar o relatório semestral da Diretoria Geral;  

xii. Fixar normas gerais e complementares às deste Regimento sobre processo 

seletivo de ingresso aos cursos de graduação, currículos, planos de ensino, programas de 

pesquisa e extensão, matrículas, transferências, adaptações, aproveitamento de estudos, 

avaliação acadêmica e de curso, planos de estudos especiais, e outros que se incluam no 

âmbito de suas competências;  

xiii. Decidir sobre a concessão de títulos acadêmicos e honoríficos e sobre a 

instituição de símbolos, bandeiras e outros dísticos para uso da Faculdade e da sua 

comunidade acadêmico - administrativa; 

xiv. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;  

xv. Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual; 

xvi. Deliberar quanto à paralisação total das atividades da Faculdade de 

Castanhal;  

xvii. Referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor-Geral, 

praticados na forma ad referendum. 

xviii. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 



 
 

28 

 

O colegiado de curso é o órgão com funções deliberativas, normativas, consultivas e 

de assessoramento no âmbito didático-pedagógico do curso, destinado a implementar o 

projeto pedagógico e a propor política de ensino, pesquisa e extensão, nos respectivos 

cursos, ressalvada a competência do Conselho Superior. 

Membros do Colegiado de Curso: 

i.  Coordenador do curso, como presidente, escolhido pelo Diretor Acadêmico, 

para mandato de dois anos, permitida a recondução; 

ii.  O coordenador-adjunto; 

iii.  Três representantes dos docentes, escolhidos pelos seus pares, com mandato 

de 2 (dois) anos, permitida uma recondução; 

iv.  Um representante do corpo discente, indicado pelos discentes do curso, com 

mandato de um ano, sem direito à recondução. 

O Coordenador de Curso será substituído, nas faltas e impedimentos, pelo 

coordenador adjunto, e na falta deste, pelo membro do colegiado com maior titulação e de 

disciplina profissionalizante do curso ou mais antigo da instituição. 

O gerenciamento da indicação, do inciso IV, do Art. 9º será de responsabilidade dos 

discentes na forma de sua organização como categoria e acompanhamento da Coordenação 

de Apoio Psicopedagógico - CAPSI. 

O membro do colegiado que não puder comparecer à reunião deverá justificar-se 

por escrito, ou por intermédio de outro membro, na mesma reunião ou no prazo de 72 

(setenta e duas) horas após sua realização. 

Todos os representantes têm suplentes escolhidos pelo mesmo procedimento dos 

titulares. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

i. Pronunciar-se sobre o projeto pedagógico do curso, programação acadêmica 

e seu desenvolvimento nos aspectos de ensino, extensão e pesquisa, articulados com os 

objetivos da Faculdade e com as presentes normas regimentais; 

ii. Deliberar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas, 

ementas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do 

poder Público e homologação do Conselho Superior; 

iii. Promover a avaliação do curso de acordo com as normas do MEC; 



 
 

29 

 

iv. Deliberar parecer sobre as linhas de pesquisa e extensão; 

v. Deliberar sobre as atividades acadêmicas complementares quando solicitadas 

pelo coordenador; 

vi. Pronunciar-se, em nível de recurso sobre aproveitamento de estudos, 

adaptações, e demais assuntos, quando a coordenação assim entender a necessidade, 

mediante requerimento dos interessados; deliberar sobre as normas de Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC, Estágios, Atividades Complementares, Projeto Interdisciplinar e 

outras de assuntos do curso, para posterior aprovação do Conselho Superior;  

vii. Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

viii. Deliberar sobre os planos de ensino 

ix. Exercer as demais competências que lhe tiverem previstas na legislação e neste 

regimento. 

x. As decisões do colegiado, após aprovadas no Conselho Superior, poderão 

assumir forma de resoluções, deliberações ou portarias. 

   A Diretoria é o órgão de superintendência, administração, coordenação e 

fiscalização executiva das atividades da Faculdade de Castanhal. É constituída pelo Diretor 

Geral, Diretor Acadêmico e Diretor Administrativo-Financeiro. O Diretor Geral é indicado 

pela Mantenedora para um mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução.O Diretor 

Acadêmico é indicado pelo Diretor Geral, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitida a 

recondução.O Diretor Administrativo-Financeiro é indicado pelo Diretor Geral, com 

aprovação da Mantenedora, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitida a 

recondução.No caso de impedimento eventual, o Diretor Geral será substituído pelo Diretor 

Acadêmico ou pelo Diretor Administrativo-Financeiro. 

No caso de impedimento de qualquer dos Diretores, Acadêmico ou Administrativo-

Financeiro, ou de ambos suas atribuições serão exercidas pelo Diretor Geral. 

Compete ao Diretor Geral 

i. Superintender, dirigir e coordenar todas as atividades da Faculdade de 

Castanhal; 

ii. Nomear o diretor acadêmico e o diretor administrativo-financeiro; 

iii. Representar a Faculdade de Castanhal, interna e externamente, ativa e 

passivamente, no âmbito de suas atribuições; 
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iv. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior, com direito a voz e 

voto.  

v. Zelar pela observância da legislação do ensino, deste regimento e das normas 

emanadas do Conselho Superior; 

vi. Elaborar o plano semestral de atividades da Faculdade de Castanhal e 

encaminhá-lo à aprovação do Conselho Superior; 

vii. Submeter à apreciação e aprovação do Conselho Superior, a prestação de 

contas e o relatório de atividades do exercício anterior; 

viii. Apresentar propostas orçamentárias para apreciação e aprovação do 

Conselho Superior; 

ix. Designar comissões para proceder aos processos administrativos; 

x. Fiscalizar o cumprimento do regime acadêmico e execução dos programas e 

horários; 

xi. Aplicar o regime disciplinar, conforme os dispositivos expressos neste 

Regimento; 

xii. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade de 

Castanhal, respondendo por abuso ou omissão; 

xiii. Propor ao Conselho Superior a concessão de títulos honoríficos ou 

benemerência; 

xiv. Outorgar graus, assinar diplomas, títulos e certificados; 

xv. Encaminhar aos órgãos competentes da Faculdade de Castanhal, recursos de 

docentes, funcionários e discentes; 

xvi. Decidir aos casos de natureza urgente ou que implique matéria omissa ou 

duvidosa, neste Regimento, ad referendum do Conselho Superior; 

xvii. Exercer o direito de pedido de reexame, no prazo de 10 (dez) dias úteis das 

decisões do Conselho; 

xviii. Autorizar pronunciamentos públicos que envolvam o nome da Faculdade de 

Castanhal; 

xix. Praticar todos os demais atos que decorrem, implícita ou explicitamente, de 

suas atribuições previstas em lei, neste regimento e em normas internas complementares da 

Faculdade; 
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xx. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e da legislação em 

vigor; 

xxi. Exercer outras competências, da mesma natureza e complexidade. 

As decisões da Diretoria Geral são formalizadas mediantes Portarias. 

As competências do Diretor Acadêmico e Diretor Financeiro e do Instituto de 

Superior de Educação estão nos Artigos 18 a 24 do Regimento Geral da FCAT. 

 

3.2 - Autonomia da IES em relação à Mantenedora 

A Faculdade de Castanhal é mantida pelas Faculdades Integradas de Castanhal Ltda. 

que a provê com recursos levantados através das mensalidades dos discentes. 

A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades públicas e o 

público em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitadas os limites da Lei e do Regimento, a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos e 

a sua autonomia didático-científica. 

 
3.3 - Cooperação e parcerias  

A FCAT mantém convênios e parcerias com entidades e instituições da região, com 

o objetivo de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, 

bem como, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de pessoal.  

Dentre as Instituições conveniadas destacam-se: Prefeitura Municipal de Castanhal 

e suas Secretarias; Poder Judiciário, por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e 

Tribunal Regional Federal da 1º Região; Ministério Público; Defensoria Pública; Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional do Pará; Governo do Estado do Pará, por meio da 

administração direta e indireta, bem como as empresas da iniciativa privada. 

Nesse sentido, em consonância com este Projeto Pedagógico e, no interesse de 

proporcionar mais oportunidades reais aos discentes estagiários, em abril/2014 foi assinado 

Termo de Cooperação Técnica-Profissional entre a FCAT- por meio do Núcleo de Prática 

Jurídica e a Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a prestação de assistência 

jurídica integral aos assistidos, oriundos da comunidade externa à FCAT, proporcionando o 

ensino/aprendizagem da prática jurídica, aos discentes do curso de Direito. Os serviços 

prestados através deste Termo compreendem a orientação jurídica na área cível, mediação, 



 
 

32 

 

conciliação, postulação inicial e defesa dos direitos e interesses dos assistidos, apenas em 

primeiro grau de jurisdição, pelos estagiários e Defensores Públicos de Castanhal. Essas 

atividades são desenvolvidas com as orientações dos docentes do Curso de Direito, como 

Professores Orientadores de Estágio no NPJ e pelos Defensores Públicos, dentro do espaço 

físico do NPJ da Faculdade de Castanhal. Destaca-se, ainda, o acordo firmado com o Cartório 

do 2º Ofício de Notas de Castanhal, que proporciona 40% (quarenta) nos divórcios 

extrajudiciais, realizados por meio do atendimento do NPJ, ação que vai ao encontro das 

novas diretrizes do Judiciário, incentivando as soluções dos conflitos extrajudicialmente. 

Ainda e, com o objetivo de propiciar oportunidades práticas de crescimento no aspecto 

técnico do curso, são firmados convênios com entidades públicas e particulares para que os 

discentes possam estagiar nesses órgãos e assim conhecerem de perto a realidade 

profissional. Esses estágios, de acordo com a estrutura curricular do curso podem servir 

tanto para cumprimento de disciplinas obrigatórias como é o caso dos alunos do 10º 

período, caso optem por esta forma de estágio, considerando que o estágio obrigatório deve 

ser cumprido no Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da FCAT, como para composição de carga 

horária em atividades complementares, nestes casos entende-se como estágio não 

obrigatório, o que pode acontecer durante todo o decorrer do curso, caso assim deseje o 

aluno. Estes convênios são gerenciados pelo Núcleo de Iniciação Profissional – NIP, que 

desenvolve a metodologia da interdisciplinaridade, auxiliando no encaminhamento de 

alunos do curso para realização de estágios não obrigatórios em diversas instituições, como 

órgãos públicos e privados, escritórios de advocacia e outros que viabilizem um contato mais 

próximo da realidade e aplicação do conhecimento técnico obtido em sala de aula. 

3.4 – Serviços de Atendimento ao Discente: Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

para os Alunos. 

 

A Faculdade de Castanhal, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional original, 

expressa suas finalidades e metas em consonância com as do meio em que se insere. 

Verificar como são trabalhados esses dois desafios, sem prejuízo para o discente e sem 

perder o horizonte da adequação à realidade nacional, tem se constituído um dos motivos 

centrais dos Processos de Autoavaliação Institucional e Avaliação do Processo Ensino-

aprendizagem da Faculdade de Castanhal. 
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Nesses processos avaliativos são constatadas possibilidades crescentes de trabalhar 

para garantir que as políticas institucionais de atendimento aos estudantes se alinhem às 

políticas de qualidade nacional, sem que isso signifique abdicar da sua identidade e vocação. 

3.4.1. Acesso, seleção e permanência de estudantes e sua relação com as políticas públicas 

e com o contexto social. 

 

As formas de acesso envolvem o processo seletivo; a matrícula, a transferência e o 

aproveitamento de estudos: 

O processo seletivo avalia a formação recebida pelos candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e os classifica dentro do limite das vagas 

oferecidas. As inscrições são abertas em edital, no qual constam os cursos oferecidos com as 

respectivas vagas. 

A seleção abrange conhecimentos gerais comuns às diversas áreas de escolaridade 

do ensino médio. A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas. 

A transferência e o aproveitamento de estudos de discentes provenientes de cursos 

superiores idênticos ou afins são realizados dentro do limite das vagas existentes, 

procedendo-se as necessárias tramitações legais e adaptações curriculares. 

3.4.2. Políticas de Atendimento Psicopedagógico aos Discentes. 

 

A Faculdade de Castanhal/FCAT oferece um Serviço de Atendimento 

Psicopedagógico ao Discente – Coordenação de Apoio Psicopedagógico/ CAPSI para atender, 

mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer de sua vida acadêmica, além 

de ter condições de oportunizar a melhoria do desempenho de seu rendimento acadêmico. 

Contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as 

motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os 

serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.  

Estes atendimentos priorizam, essencialmente, o desenvolvimento das relações 

interpessoais e o bem-estar psicológico e pedagógico do aluno e do docente, no âmbito das 

academias. 
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 À luz dessa premissa inicial, o trabalho desenvolvido pela CAPSI, enquanto 

serviço de apoio psicopedagógico institucional se alicerça sobre quatro (04) categorias 

principais: 

a. Acompanhamento individual e/ou em grupo 

b. Orientação individual e/ou em grupo 

c. Utilização de recursos e técnicas psicopedagógicas 

d. Elaboração de Projetos e Atividades preventivas da evasão escolar. 

Acompanhar, de maneira sistemática, situações problemáticas e conflitos 

vivenciados, individualmente ou por grupos de alunos, de maneira que estes sejam 

assistidos e minimizados, evitando, assim, situações futuras de evasão acadêmica. 

Desenvolver, junto aos estudantes da FCAT, recursos adaptativos que implicarão na 

construção de uma nova postura de estudante – mais ativa como na aquisição de novos 

hábitos de estudo e novas formas de conduzir o próprio aprendizado ao longo da vida.  

Considera-se que esse trabalho tem uma importante característica preventiva, pois 

permite evitar sentimentos de baixa autoestima oriundos de um desempenho acadêmico 

insatisfatório. Essa é uma intercorrência comum, na formação acadêmica, pois é frequente 

estudantes, considerados brilhantes, durante o ensino médio e com uma história escolar de 

sucesso, experimentarem dificuldades no percurso curricular e desempenhos insatisfatórios 

nas avaliações do rendimento acadêmico, especialmente no início dos cursos superiores. 

a.  Ressignificação acadêmica: Recursos adaptativos e técnicas 

psicopedagógicos. 

Contribuir na preparação do aluno para o enfrentamento de eventuais dificuldades 

relacionadas ao processo de formação profissional e/ou ao próprio exercício da profissão 

escolhida. 

 Recursos e técnicas: a) relaxamento, b) dessensibilização sistemática, c) 

hierarquia de prioridades e interesses socioeducacionais, d) técnicas de respiração, e) 

manual de atividade e funções do representante de turma, f) técnica para o planejamento 

de atividade acadêmica e organização para o estudo, g) diálogo sistemático, h) 

reorganização e reestruturação cognitiva para ansiedade de avaliação e, i) 

encaminhamentos multiprofissionais. 
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b. Atividades preventivas no combate à evasão acadêmica. 

Desenvolver, de forma efetiva, estudos e projetos que envolvam todo o campo 

institucional e as questões psicoeducacionais relevantes na formação de nível superior. 

Assim, entende-se que atentar para a saúde mental do estudante e docente universitários é 

tarefa muito ampla, que não compete exclusivamente aos profissionais de saúde mental, e 

sim, à instituição como um todo. Nesse caso, a CAPSI envolve alunos e docentes da 

instituição, que colaboram efetivamente no desenvolvimento dos projetos relacionados 

abaixo: 

 Projeto “Voz Ativa”: Aprovado pela Resolução nº 09/2009, do CONSU, tem 

como objetivo auxiliar por meio de estratégias de aprendizagem emocional e técnica, alunos 

que apresentam significativa dificuldade em expressar-se em público, tornando-se assim, um 

espaço de integração de grupo e troca de experiências entre os alunos e especialistas que 

atuam nessa temática, nas duas frentes de trabalho – controle emocional e técnicas de 

oratória. 

 Projeto de Integração com Alunos Representantes de Turma. Espaço 

destinado à integração e manutenção preventiva e periódica de informações relevantes 

acerca do papel do representante na turma e na instituição como um todo, possibilitando 

debates entre grupos (por curso) e uma comunicação mais estreita entre as turmas e a IES.  

 Projeto de Atendimento e Acompanhamento (individualizado) de Alunos, com 

dificuldades no decorrer do processo ensino-aprendizagem com o objetivo de: 

a. Desenvolver, junto aos discentes, novos recursos educativos e adaptativos 

que implicarão na construção e uma postura de acadêmica – mais ativa; 

b. Interagir, diretamente, com o discente para auxiliá-lo na aquisição de novos 

hábitos de estudo e novas formas de conduzir o próprio aprendizado ao longo da vida 

acadêmico-profissional; 

c. Proporcionar atendimento aos familiares com conhecimento e anuência do 

discente envolvido. 

 Projeto de Intervenção e Orientação à Turmas de Graduação 

Acompanhamento, intervenção e orientação psicopedagógica às turmas que 

apresentem dificuldade de relacionamento com docentes e entre alunos e no processo 

ensino-aprendizagem, como um todo, com o objetivo de: 



 
 

36 

 

a. Desenvolver junto aos discentes novos recursos educativos e adaptativos que 

implicarão na construção e uma postura de acadêmica – mais ativa; 

b. Proporcionar um ambiente harmonioso e de bom relacionamento por meio de 

dinâmicas grupais de integração; 

c. Acompanhar o desenvolvimento da turma por meio de relatório docente. 

Essas ações buscam considerar os aspectos psicológico, cognitivo, social e biológico, 

tanto do indivíduo que aprende quanto do que ensina. Assim busca oferecer aos alunos e 

familiares atividades sócioeducacionais tendo como pressuposto básico a saúde global do 

indivíduo. 

Ações em desenvolvimento e/ou Propostas a desenvolver: 2012 - 2016 

 

Categoria - Ações – 

Política de Apoio à Permanência do 

Estudante. 

Projeto “Voz Ativa” 

Projeto “Representantes de turma” 

*Projeto de Apoio às dificuldades de 

aprendizagem a alunos com idade superior 

a 35 anos. 

Projetos de Responsabilidade Social. 

 

Trote solidário “Doação de Sangue” 

Natal solidário. 

Atividades Preventivas. 

 

 Casa da Fraternidade (idosos) 

Comunidades Rouxinol e PEL e ONG Tarsyla 

Queiroga (crianças)  

 Escola de Areia Branca/Sta.Isabel 

(crianças) 

Atividades Socioculturais. Vivências culturais: apresentações de 

alunos 

Semanas da Música 

Gincanas Ambientais 
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Enfim, a Coordenação de Apoio Psicopedagógico/CAPSI disponibiliza assistência e 

apoio que visam contribuir à formação de um ambiente organizacional/funcional de 

qualidade para a comunidade acadêmica e administrativa da FCAT. 

 Coordenado por uma profissional psicopedagoga, a CAPSI funciona com três 

modalidades de assistência: orientação e acompanhamento psicopedagógico a orientandos, 

assessoria psicopedagógica aos docentes e orientações a pais e responsáveis. 

 

3.4.2.1. Bolsas Institucionais 

O programa de financiamento de estudos na instituição se efetiva através da 

concessão de bolsas de estudos para discentes carentes e dispensa do pagamento parcial 

das mensalidades escolares. Tem o objetivo de garantir a permanência e o bom rendimento 

dos alunos que têm alto potencial acadêmico, mas que têm dificuldade financeira para arcar 

com os custos dos estudos. 

a. Bolsa Grupo Familiar 

A Bolsa Grupo Familiar foi aprovada no  CONSU, pela Resolução nº 17 de 2008, 

destinada aos discentes do mesmo grupo familiar (cônjuge, filhos e irmãos) que estejam 

regularmente matriculados em um dos cursos de Graduação da Faculdade de Castanhal.  

O valor da bolsa será concedido conforme abaixo:  

I. O primeiro aluno do grupo familiar pagará o valor integral da mensalidade;  

II. O segundo aluno do grupo familiar terá o desconto de 5% (Cinco por cento) na 

mensalidade do curso no qual está matriculado; 

III. O terceiro aluno do grupo familiar terá o desconto de 10% (Dez por cento) na 

mensalidade do curso no qual está matriculado. 

§ 1º.  Os descontos do percentual referentes aos incisos I e II não incidirão sobre o valor 

da primeira mensalidade. 

§ 2º. Os abatimentos serão sobre o valor da mensalidade integral e não poderão ser 

cumulativos. 

§ 3º. A bolsa deverá ser renovada a cada semestre letivo. 

Abaixo o Regulamento aprovado no Conselho Superior: 

REGULAMENTO DE BOLSAS INSTITUCIONAIS: MODALIDADE “BOLSA GRUPO FAMILIAR” 

TÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Capítulo I 
      DO OBJETIVO 

Art. 1º. A Modalidade “Bolsa Grupo Familiar” será destinada aos discentes do mesmo grupo 

familiar (Cônjuge, filhos e irmãos) que estejam regularmente matriculados em um dos cursos 

de Graduação da Faculdade de Castanhal. 

Capítulo II 
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 2º. Conceder-se-á bolsa aos discentes que atenderem aos requisitos abaixo:  

I.  Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FCAT; 

II.  Estar quite com o pagamento das mensalidades; 

III. Não ter sofrido punição acadêmico-administrativa; 

IV. Não possuir outra modalidade de bolsa de estudo; 

V.  Apresentar os documentos legais exigidos pela FCAT. 

Capítulo III 
                     DA SOLICITAÇÃO 

Art. 3º. Os discentes interessados deverão solicitar a concessão de bolsa, mediante 

requerimento, junto ao Protocolo, acompanhado dos seguintes documentos: 

I. Comprovante de matrícula no semestre para o qual pleiteia a bolsa;  

II. Comprovante do grau de parentesco familiar (Certidão de Nascimento ou de 

Casamento).                                        

                                         Capítulo IV 
DO VALOR DA BOLSA 

Art. 4º. O valor da bolsa será concedido conforme abaixo:  

IV. O primeiro aluno do grupo familiar pagará o valor integral da mensalidade;  

V. O segundo aluno do grupo familiar terá o desconto de 5% (Cinco por cento) na 

mensalidade do curso no qual está matriculado; 

VI. O terceiro aluno do grupo familiar terá o desconto de 10% (Dez por cento) na 

mensalidade do curso no qual está matriculado. 

§ 1º.  Os descontos do percentual referentes aos incisos I e II não incidirão sobre o valor 

da primeira mensalidade. 

§ 2º. Os abatimentos serão sobre o valor da mensalidade integral e não poderão ser 

cumulativos. 

§ 3º. A bolsa deverá ser renovada a cada semestre letivo. 

Capítulo V 
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DA EXCLUSÃO E SUSPENSÃO 
Art. 5º. O discente perderá o direito à bolsa nos seguintes casos: 

I. Divergência entre as informações declaradas no requerimento e os documentos 

comprovados; 

II. Deixar de pagar as mensalidades na data aprazada no contrato de prestação de serviços 

educacionais; 

III. Ficar reprovado em mais de uma disciplina no semestre; 

IV. Deixar de solicitar renovação da Bolsa Grupo Familiar no semestre; 

V. Desistência de qualquer membro do grupo familiar. 

TÍTULO II 
Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 6º. O aluno deverá solicitar a bolsa até 30 (Trinta) dias após o pagamento da primeira 

mensalidade, quando efetuado no prazo estabelecido no calendário acadêmico. 

Art. 7º. O recebimento da Bolsa Grupo Familiar fica condicionado ao adimplemento, de 

acordo com as datas especificadas no contrato, dos valores correspondentes às 

mensalidades do primeiro aluno do grupo familiar mencionado no Art. 4º, Inciso I. 

Art. 8º. O benefício concedido pela FCAT e constante do Programa de Bolsas Institucionais – 

Modalidade “Bolsa Grupo Familiar” somente será concedido após aprovação do 

requerimento apresentado pelo aluno, sendo vedado o desconto retroativo. 

Art. 9º. As bolsas não são cumulativas. O discente que solicitar outro tipo de bolsa inclusive 

o FIE, automaticamente será desligado da bolsa institucional. 

 
b. Bolsa a Funcionários do Grupo Marilar (Mantenedora) 

 
Conceder Bolsa aos funcionários do GRUPO MARILAR que estejam regularmente 

matriculados em um dos cursos de Graduação da Faculdade de Castanhal. 

São requisitos para inscrição dos alunos: 

a. Estar regulamente matriculado em um dos cursos de Graduação da FCAT; 

b. Estar quite com o pagamento das mensalidades; 

c. Não ter sofrido punição acadêmico-administrativa; 

d. Não possuir outra modalidade de bolsa de estudo; 

e. Apresentar os documentos legais exigidos pela FCAT. 
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A bolsa foi regulamentada pela Resolução CONSU nº. 26-A/11, conforme abaixo:   

PROGRAMA DE BOLSAS INSTITUCIONAIS  
MODALIDADE “BOLSA A FUNCIONÁRIOS DO GRUPO MARILAR” 

 

CAPI TULO I  
DO OBJETIVO 

Art. 1º.Conceder Bolsa aos funcionários do GRUPO MARILAR que estejam regularmente 

matriculados em um dos cursos de Graduação da Faculdade de Castanhal. 

CAPI TULO I I 
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 2º São requisitos para a inscrição: 
 

a. Estar regulamente matriculado em um dos cursos de Graduação da FCAT; 

b. Estar quite com o pagamento das mensalidades; 

c. Não ter sofrido punição acadêmico-administrativa; 

d. Não possuir outra modalidade de bolsa de estudo; 

e. Apresentar os documentos legais exigidos pela FCAT. 

CAPI TULO III 
     DA SOLICITAÇÃO 

Art. 3º. O aluno deverá solicitar a bolsa, mediante requerimento, junto ao Protocolo, 

acompanhando dos seguintes documentos: 

a. Comprovante de matrícula no semestre para o qual pleiteia a bolsa;  

b.    Carteira de Trabalho devidamente assinada. 

CAPI TULO IV  
DO VALOR DA BOLSA 

Art. 4º. O valor da bolsa será de 50% do valor da mensalidade; 

Parágrafo Único: Os descontos dos incisos 1 e 2  não incidirão sobre o valor da primeira 

mensalidade. 

CAPI TULO V – 
DA EXCLUSÃO E SUSPENSÃO 

Art. 5º. São Exclusões e Suspensões da bolsa? 

a. Divergência entre as informações declaradas no requerimento e os documentos 

comprovados; 

b. Deixar de pagar as mensalidades na data aprazada no contrato de prestação de serviços 

educacionais; 

c. Ficar reprovado em mais de uma disciplina no semestre; 
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d. Deixar de solicitar renovação da Bolsa no semestre; 

e. Extinção do contrato de trabalho. 

CAPI TULO VI  
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6º. O aluno deverá solicitar a bolsa até 30 (Trinta) dias após o pagamento da primeira 

mensalidade, desde que o pagamento tenha sido efetuado no prazo de matrícula, 

estabelecido no calendário acadêmico. 

Art. 7º. O recebimento da Bolsa fica condicionado ao adimplemento, de acordo com as datas 

especificadas no contrato, 

Art. 8º. O benefício concedido pela FCAT e constante do Programa de Bolsas Institucionais 

somente será concedido após aprovação do requerimento apresentado pelo aluno, sendo 

vedado o desconto retroativo. 

Art. 9º. A concessão da bolsa poderá ser interrompida ou alterada o presente regulamento, 

qualquer tempo, por decisão da mantenedora e deliberação do Conselho Superior da FCAT, 

resguardados os direitos adquiridos pelos alunos contemplados, unicamente no semestre de 

concessão. 

Castanhal,  

Mário Alves do Nascimento Neto 

Diretor Geral da FCAT 

 

c. Bolsa Monitoria 

O Programa de Monitoria consta do Projeto Pedagógico do Curso de Direito como 

ferramenta para auxiliar na formação acadêmica e científica do aluno. Compreende ainda 

atividades práticas em laboratório, incluindo o acompanhamento e auxílio do Monitor ao 

professor durante essas atividades bem como, para auxiliar os colegas discentes em 

atividades ou orientações fora do ambiente de sala de aula e/ou no laboratório, sob a 

supervisão do Professor Orientador, responsável pela disciplina para a qual o aluno foi 

aprovado no processo seletivo para a função de Monitor. O aluno Monitor Bolsista tem 

direito a um desconto de 20% (vinte) por cento na mensalidade do Curso de Graduação, 

onde é matriculado. Por outro lado, o discente Monitor Voluntário terá como incentivo à 

integralização de atividades complementares, conforme estabelece o Regulamento. 
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Desde 2011 a Faculdade de Castanhal vem incentivando os seus discentes a vivenciar 

tão importante momento. Em 2011 foram aprovados 3 (três) monitores, em 2012 4 (quatro) 

e, por fim 2013 foram 7 (sete) alunos ingressantes neste programa, como demonstrado no 

gráfico a seguir: 

 

 

 

d. Bolsa  Pós Graduação 

Na perspectiva da missão institucional, no que tange a formação de profissionais 

criativos, críticos e reflexivos, aptos para a inserção no mercado do trabalho e para a 

participação no desenvolvimento sustentável da região amazônica, em especial a região 

Nordeste Paraense, a Faculdade de Castanhal-FCAT pelo Programa de Pós-graduação, 

incentiva a formação continuada da comunidade externa, dos alunos egressos dos cursos de 

graduação, de professores e do corpo técnico administrativo por meio da Bolsa “Pós-

graduação” do Programa de Apoio Financeiro. 

No período de 2010 a 2013, a Bolsa “Pós-graduação” do Programa de Apoio 

Financeiro foi concedida a 85 (oitenta e cinco) alunos das diversas áreas do conhecimento 

de formação continuada nas modalidades de: bolsa aluno egresso, bolsa funcionário, bolsa 

professor, bolsa entidade de classe, grupo familiar, bolsa convênio. 

Considerando as finalidades do Plano de Capacitação Institucional, o qual tem por 

objetivo promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Castanhal/FCAT, por meio de cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu), e 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013

Monitores Aprovados -  Curso de Bacharelado em 
Direito  

Monitores



 
 

43 

 

de treinamento e atualização profissional, voltados para a sua comunidade interna (PDI, 

2012/2016), o Programa de Apoio Financeiro concede a bolsa “Pós-graduação” nos 

respectivos termos: 

 50% (cinquenta por cento) no valor das mensalidades aos professores 

regularmente inscritos em um curso de especialização do Programa de Pós-graduação da 

FCAT; 

 100% (cem por cento) do valor das mensalidades aos colaboradores do corpo 

técnico administrativo da FCAT. 

Contemplando a Política de Acompanhamento dos Egressos, o Programa de Apoio 

Financeiro concede a bolsa “Pós-graduação” aos alunos egressos dos cursos de graduação 

no seguinte termo:  

 20% (vinte por cento) no valor das mensalidades aos alunos egressos dos 

cursos de graduação regularmente inscritos em um curso de especialização do Programa de 

Pós-graduação da FCAT. 

Sob a óptica do papel da Responsabilidade Social da Faculdade de Castanhal/FCAT, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação ao 

desenvolvimento econômico e social e às suas relações com a sociedade e mercado de 

trabalho e a inclusão social (PDI, 2012/2016) o Programa de Apoio Financeiro contempla, 

ainda, a concessão de bolsas de estudos para alunos em situação financeira delicada e que 

desejam dar continuidade à sua formação por meio dos cursos de pós-graduação nos termos 

abaixo descritos: 

 25% (vinte e cinco por cento) no valor das mensalidades ao aluno que indicar 

10 (dez) pessoas para um dos cursos de especialização ofertados pelo Programa Pós-

graduação. 

 50% (cinquenta por cento) no valor das mensalidades ao aluno que indicar 20 

(vinte) pessoas para um dos cursos de especialização ofertados pelo Programa Pós-

graduação. 

Nessa perspectiva, a Faculdade de Castanhal, além de garantir a oportunidade da 

formação continuada de qualidade à comunidade interna e externa cumpre sua função 

social enquanto Instituição de Ensino Superior comprometida em promover o ensino 
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superior, contribuindo para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua formação profissional. 

 

3.4.2.2. Bolsa do Governo 

a.  Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) 

A FCAT credenciou-se ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior/FIES, desde o ano de 2008, dentro da perspectiva do programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em instituições não gratuitas.  

Atualmente a FCAT tem 311(Trezentos e Onze) alunos com bolsa do FIES, destes, 138 

são alunos bolsistas do curso de Direito, conforme tabela abaixo: 

BOLSISTAS DO FUNDO DE FINANCEIAMENTO AO 

ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIRO (FIES) 

Curso Bolsa Quantitativo 

Administração 50% 1 

Administração 65% 1 

Administração 70% 1 

Administração 100% 8 

 

Total:  11 

Agronegócio 50% 1 

Agronegócio 75% 1 

Agronegócio 80% 1 

 

Total:  3 

Análise e D. de Sistemas 75% 1 

Análise e D. de Sistemas 100% 4 

  Total:  5 

Ciências Biológicas 50% 1 

Ciências Biológicas 75% 2 

Ciências Biológicas 80% 2 

Ciências Biológicas 100% 16 
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  Total:  21 

Ciências Contábeis 50% 5 

Ciências Contábeis 75% 4 

Ciências Contábeis 100% 12 

  Total:  21 

Direito 50% 14 

Direito 60% 2 

Direito 70% 5 

Direito 75% 18 

Direito 80% 7 

Direito 90% 1 

Direito 95% 1 

Direito 100% 90 

  Total:  138 

Enfermagem 50% 8 

Enfermagem 70% 2 

Enfermagem 75% 9 

Enfermagem 80% 3 

Enfermagem 85% 1 

Enfermagem 100% 67 

  Total:  90 

História 100% 10 

  Total:  10 

Marketing 100% 1 

  Total:  1 

Pedadogia 50% 1 

Pedadogia 100% 10 

 

Total 11 

TOTAL GERAL 

 

311 
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3.4.3. Estímulos à Permanência dos Alunos.  

3.4.3.1. Programa de Aperfeiçoamento de Competências e Habilidades da Língua 

Portuguesa e Matemática. 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

Faculdade de Castanhal, desde sua implantação, vem oferecendo Cursos de 

Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e em Matemática. Em consequência das 

deficiências demonstradas pelos calouros nas correções das provas dos vestibulares, os 

professores elaboram a programação desses cursos, oferecidos a todos os ingressantes, logo 

nas primeiras semanas de aula, de preferência, aos sábados, sem nenhum custo adicional 

aos orientandos.  

Na perspectiva do avanço qualitativo dessa ação pedagógica, a Direção Acadêmica 

em conjunto com as coordenações dos Cursos de Graduação da Faculdade de Castanhal 

aprovou, dentro do Programa de Aperfeiçoamento,  o Projeto “Scriptorium”, em fase de 

implantação, integrante da  Política de Aperfeiçoamento do Programa de Apoio aos 

Discentes – calouros e veteranos pelo qual, professores estarão disponíveis, durante todo o 

semestre, em horários determinados, para prestarem assistência às maiores dificuldades de 

aprendizagem bem como também prevê suporte ao atendimento específico às maiores 

dificuldades de aprendizagem dos alunos no desenvolvimento de suas trajetórias curricular, 

compatível com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos e 

metodologias estão sendo selecionados para inclusão, numa nova proposta, de acordo com 

as necessidades detectadas pelas Coordenadorias dos Cursos, por meio de seus professores, 

ao longo da trajetória curricular de seus alunos. A necessidade de manter o aluno em 

constante contato com as disciplinas que formam blocos nos processos seletivos de toda 

ordem, fez com que se implementasse desde o semestre passado, o Projeto de Avaliação de 

Aperfeiçoamento Acadêmico – AAA aos alunos do 5° ao 10° período simulado com questões 

objetivas de múltipla escolha, envolvendo disciplinas cujos conteúdos foram totalmente 

repassadas. Seguida a aplicação do simulado, no semestre seguinte são feitas oficinas 

técnicas para correções e discussões das questões objeto do simulado, onde docentes das 

disciplinas que ministram interagem com os alunos sobre o conteúdo das questões e as suas 

repostas, de modo que os assuntos inseridos nas questões se consolidem no conhecimento 

dos alunos participantes. 
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Há no âmbito jurídico, cada vez mais as pesquisas que tem por objetivo considerar 

aspectos multidisciplinares (a constitucionalidade da demarcação das terras indígenas, a 

admissibilidade do transplante de células-tronco, as pesquisas em Direito Comparado 

envolvendo o tema democracia etc.), reclamando da parte dos pesquisadores certo 

refinamento dos parâmetros metodológicos adotados na pesquisa, motivo pelo qual, o 

Curso mantém um grupo de professores que estão disponíveis para orientar e acompanhar a 

elaboração metodológica dos trabalhos.  

3.4.3.2.Apoio Psicopedagógico  

                 Em total simetria com o Programa de Aperfeiçoamento de Competências e 

Habilidades da Língua Portuguesa e Matemática, anteriormente referido, a Coordenação de 

Apoio Psicopedagógico (CAPSI) mantém os serviços de apoio ao discente por meio de(o): 

Programa de Atendimento Psicopedagógico Individual e em Grupo (em salas de aula); 

Programa “Voz Ativa” que atende alunos com dificuldades técnicas e emocionais para falar 

em público; Reuniões com Representantes e Vice-Representantes do Curso de Direito, 

exercitando o diálogo acadêmico de troca de informações, propostas e ideias inovadoras 

além de oportunizar momentos de constante prontidão na identificação de situações 

emergenciais e/ou urgentes, inerentes ao Processo de Aprendizagem; “Vivências Culturais”, 

“Gincanas Ambientais”, “Natal Solidário” e “Semanas de Integração–calouros e veteranos. O 

caráterter permanente dos “Programas de Apoio Extraclasse ao Discente”, por meio de 

atendimentos individuais, pelo Núcleo de Inovação Educacional/NIED, professores e 

Coordenadores de Curso de Direito, Coordenação geral de TCCs, em questões didático-

pedagógicas, como orientações para os estágios obrigatórios, elaboração de TCCs e, 

também através do Núcleo de Iniciação Profissional/NIP, por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento da metodologia da interdisciplinaridade, auxiliando no encaminhamento 

de alunos do curso de Direito para realização de estágios não obrigatórios, em diversas 

instituições, como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do 

Pará, Justiça Federal, escritório de advocacia; a viabilização de “Visitas Técnicas” de grupos 

de alunos, acompanhados de seus professores, para enriquecer seu conhecimento teórico, 

como facilitadores do inter-relacionamento da teoria à realidade apreendida. 

               Na mesma dimensão de Apoio ao Discente, Políticas Institucionais voltadas para a 

Educação inclusiva como: espaços de acessibilidade: rampas, elevadores, banheiros e, 
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especificamente, no Curso de Direito, como apoio aos alunos deficientes físicos.  

               Há de se ressaltar, ainda, a vivência de alunos do Curso de Direito que, incentivados 

pelos professores usam a biblioteca como fonte de pesquisa para fundamentar seus 

trabalhos sejam artigos, relatórios e, alguns ensaios para as pesquisas  de seus TCCs.  

  
 

  3.5.Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  

                O processo de avaliação dos Projetos Pedagógicos Curriculares/PPC’s dos cursos 

oferecidos pela FCAT tem por objetivo constatar se os aspectos pedagógicos planejados 

estão sendo implementados, conforme concebidos, além de evidenciar os aspectos que 

merecem aperfeiçoamento.  

A ênfase dos resultados chega ao nível das comparações entre as expectativas e as 

respostas obtidas, durante o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos/PPC’s. 

Sob essa percepção, a avaliação do Curso de Direito é feita por meio de:  

a. questionários aplicados sobre o desempenho docente e discente, no decorrer de 

cada semestre letivo;  

b. Encontros Pedagógicos, semestrais, com professores, diretores da IES, 

coordenadores de curso e responsáveis pelos setores técnicos e administrativos, 

abordando aspectos, identificados pelos docentes, para estudo e aprofundamento 

do Processo de Ensino-Aprendizagem; 

c. Pesquisas para levantamento do Perfil do Aluno, contendo estudo sobre 

procedência, expectativas quanto ao curso de à profissão; 

d. Grupos Temáticos de Discussão com discentes, docentes e pessoal técnico-

administrativos, objetivando qualificar as informações coletadas nos instrumentos de 

avaliação, apresentando-as e discutindo-as, após tratamento estatístico e análise e 

interpretação dos resultados.  

A partir da síntese desses resultados das Avaliações (semestrais) do Processo 

Ensino-Aprendizagem, no período de 2009 a 2012, foram definidas as seguintes diretrizes, 

constantes do novo PDI (2012-2016): 

a. Postura metodológica interdisciplinar contemplando a integração dos conteúdos 

curriculares por meio da metodologia de projetos; 

b. Associação dos conhecimentos “fragmentados” na produção de uma nova ordem de 
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conhecimentos; 

c. Integração dos conteúdos programáticos entre várias áreas do conhecimento; 

d. Superação da dicotomia entre ensino, pesquisa e extensão, considerando o estudo e 

a pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências; 

e. Planejamento das atividades avaliativas na perspectiva da Avaliação Continuada do 

Processo Ensino e Aprendizagem; 

f. Planejamento das atividades de grupos de disciplinas afins, desenvolvidas por grupos 

de alunos e de seus professores, com fundamentação na concepção holística; 

g. Integração dos conteúdos curriculares de cursos, seminários e oficinas, oferecidos 

pelos Programas de Pesquisa/Iniciação Científica e de Extensão Institucional; 

h. Avaliação das atividades integradas de forma continuada, por grupos de professores, 

de disciplinas afins, em atividades individuais e em grupos, propostas pelas 

disciplinas envolvidas.  

Nessa perspectiva, para o aperfeiçoamento do desenvolvimento do PPC do Curso 

de Direito destacam-se as seguintes ações: 

a. No ano de 2013, Instalação do Fórum Permanente de Discussões específicas, 

liderado pelo NDE na perspectiva do compartilhamento de propostas que 

subsidiaram a revisão e (re) elaboração do PPC, em implantação, neste primeiro 

semestre de 2014-1. O NDE assume papel de primordial importância, nas decisões 

tomadas em conjunto com os Coordenadores do Curso, como na aprovação de todos 

os planos de ensino; na elaboração, bem como aprovação de projetos 

interdisciplinares; 

b. Participação efetiva dos docentes do Curso nos Encontros Pedagógicos semestrais 

com demais Professores de outros Cursos, Direção, Coordenadores de Curso e de 

Setores; 

c. Participação nas Reuniões com calouros e novos professores; 

d. Reuniões com os representantes de turmas com a Coordenação do Curso. 

e. Maior participação de docentes e discentes do Curso de Direito, nos Grupos de 

Discussão/GDs que tratam dos resultados das Avaliações do Processo Ensino-

Aprendizagem (sob a responsabilidade do Núcleo de Inovação da Educação/NIED e 

Coordenações de Curso) e da Autoavaliação Institucional (sob a responsabilidade da 
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CPA); 

f. Manter cadastro atualizado dos egressos do Curso em parceria com o Programa 

Institucional de Acompanhamento de Egressos;  

g. Incentivo para propostas de flexibilização curricular; 

h. Contribuições de docentes do Curso para a consolidação da Implementação da 

Revista Eletrônica “Amazônia em foco: ciência & tecnologia” da FCAT; 

i. Incentivo/apoio a Publicação Científica de professores e alunos; 

j. Ampliação da oferta de cursos e atividades, voltados à complementação profissional, 

inclusão social, junto à comunidade externa. Deste modo, potencializam-se as ações 

dos responsáveis pelo Processo Educativo/FCAT em que se fortalece a cultura da 

avaliação, valorizando-se o planejamento conjunto, a definição de metas, a 

execução, a avaliação e o (re) planejamento, pelo aperfeiçoamento de novas 

propostas e de novos ciclos avaliativos. O processo de Avaliação Institucional 

Continuada, necessariamente, é escrito e (re)escrito, pela comunidade acadêmica, 

através de discussões coletivas, sistematicamente realizadas. 

  
 

3.6. Organização Estudantil 

Como previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional original, o corpo discente 

terá como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por 

ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente. 

A representação terá por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica 

e o aprimoramento da Faculdade de Castanhal/FCAT. 

Competirá ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito a 

voz e voto, nos órgãos colegiados da Faculdade de Castanhal, vedada à acumulação. 

Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes 

disposições: 

a. São elegíveis os orientandos regulares, matriculados em, pelo menos, 3 (três) 

disciplinas, importando a perda dessas condições em perda do mandato; e 

b. O exercício da representação não exime o orientando do cumprimento de suas 

obrigações escolares. 

 



 
 

51 

 

3.6.1. Representação estudantil 

Na FCAT, a representação estudantil se faz presente nos seguintes órgãos: 

a. 1(um) representante no Conselho Superior indicado na forma da legislação vigente, 

mandato de um ano podendo ser renovado;  

b. 1(um) suplente e titular  representante no Colegiado de cada Curso de Graduação e 

Pós-graduação indicado por seus pares para mandato de 1(um) ano, com direito a 

recondução;  

c. 1(um) suplente e titular representante e um suplente na Comissão Própria de 

Avaliação Institucional/CPA, indicado por seus pares para mandato de 1(um) ano, 

com direito a recondução. 

A organização estudantil na forma de Diretório Acadêmico, conforme previsto no PDI 

original, está sendo incentivada e coordenada pela CAPSI, via Projeto de Representantes de 

Turmas, desenvolvido pelo setor, o qual mantém reuniões previamente e sistematicamente 

planejadas, no início de cada semestre, junto aos orientandos de todos os Cursos de 

Graduação. 

 A Direção da Faculdade de Castanhal sabedora da importância de um Diretório 

Acadêmico organizado, com respaldo político junto aos estudantes, professores e técnico-

administrativos, ofereceu-se a emprestar uma sala específica para abrigar esse segmento 

bem como, comprometeu-se com apoio logístico e material de expediente. Proporcionando, 

assim, verdadeiro debate democrático e participativo na comunidade acadêmica. 

3.7. Programa Institucional Acompanhamento dos Egressos. 

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à Instituição a 

contínua melhoria de todo o planejamento e operacionalização dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Sendo uma das finalidades da FCAT inserir na sociedade, principalmente na região do 

Nordeste Paraense, profissionais diplomados aptos para o exercício profissional, deve ter, 

portanto, retorno quanto a indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, 

principalmente no que diz respeito à qualificação para o trabalho.  

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, colou 

grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de egresso, ele é uma 



 
 

52 

 

fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela instituição de Ensino 

Superior que o formou. 

A Faculdade de Castanhal - FCAT vem acompanhando seus egressos através do 

Programa de Acompanhamento de Egressos, cultivando relacionamento por meio da 

participação destes em Semanas acadêmicas, Eventos do Fórum Permanente de Educação, 

palestras, oficinas, relatos de experiência, entre outros eventos.  

O Programa de Acompanhamento de Egressos como um parâmetro significativo para 

a avaliação da qualidade do caminho formativo que a instituição oferece a seus ex-alunos, 

profissionais formados, em atuação no mundo de trabalho, avalia o percurso acadêmico 

oferecido, por meio do desempenho profissional de seus formandos. Com mais de 40% da 

participação dos egressos no processo de sondagem diagnóstica. no ano de 2015, planeja o 

momento de culminância por meio de um Seminário com a participação de representantes 

dos setores empresariais e institucionais para a troca de percepções – do lado da 

comunidade acadêmica da FCAT e do lado do empregador, sobre possibilidades de 

aperfeiçoamento qualitativo, da trajetória de formação profissional dos Cursos oferecidos. 

Por meio do cadastro de egressos e de reuniões semestrais é possível identificar 

interesses para a oferta de Cursos de Especialização e de Extensão, dentro da perspectiva do 

Programa de Educação Continuada além de, em parceria com o Núcleo de Iniciação 

Profissional/NIP, divulgar as oportunidades de emprego e promover eventos científicos e 

culturais. 

A Instituição estabeleceu para seus canais de comunicação com os egressos, a 

Ouvidoria e os e-mails institucionais; bem como, a concessão de carteirinhas para acesso à 

IES e biblioteca, abertura de um espaço no site da FCAT, bolsas integrais e parciais nos 

cursos de pós-graduação, a participação dos egressos nos cursos de extensão e eventos 

institucionais, ações que consolidam FCAT e egressos como parceiros. 

A despeito dessas atividades, a realidade hoje exige a estruturação de um conjunto 

mais denso de ações, o que constitui um dos objetivos da elaboração de uma Política 

Institucional de Acompanhamento de Egressos, de modo a permitir a verificação contínua do 

quanto a FCAT tem cumprindo sua missão Institucional.  
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A Instituição compreende a relevância de se dar uma atenção mais enfática ao 

acompanhamento do egresso e ao elaborar esta Política pretende, através das ações que 

dela resultarão:  

a. obter sempre uma face atual da Avaliação Institucional, sobre o enfoque de quem já 

se formou e está no mercado de trabalho;  

b. identificar melhor ainda o perfil e a trajetória profissional dos egressos;  

c. estar atualizada quanto às competências exigidas pelo mercado de trabalho;  

d. seguir atualizando os currículos dos cursos e programas propostos pela FCAT; 

A Política de Acompanhamento de Egressos da FCAT pressupõe a definição das 

seguintes estratégias:  

a. definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de egressos, o 

Coordenador do Curso que contará com o apoio do Núcleo de Inovação 

Educacional(NIED) -Diretoria Acadêmica e da Comissão Própria de Avaliação (CPA);  

b. permanente atualização do banco de dados de egressos de forma a subsidiar as 

ações acadêmicas e institucionais;  

c. possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional;  

d. preparar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento profissional e 

a formação continuada dos egressos, na Instituição;  

e. colaborar para a avaliação do desempenho da Instituição por meio do 

acompanhamento da situação profissional dos egressos;  

f. redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos, Incorporando esses novos 

elementos. 

4. DADOS GERAIS DO CURSO 

 
4.1 .  Designação 

Curso de Direito, bacharelado. 

4.2. Objetivos do Curso 

4.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo principal do Curso de Direito da Faculdade de Castanhal é formar 

profissionais de visão transcendente aos aspectos técnicos de sua profissão, capazes de 

aplicar o Direito, mas também de criticá-lo e fornecer meios para a sua alteração. Além da 
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formação jurídica mais típica no âmbito dos estudos de graduação, o Curso de Direito da 

Faculdade de Castanhal oferece uma ênfase em Direito Ambiental.  

O Curso de Direito da Faculdade de Castanhal busca constituir-se em um espaço 

acadêmico de reflexões sobre o Direito e particularmente sobre o Direito Ambiental, 

propondo-se a formar profissionais para integrar os diversos quadros ligados à área jurídica; 

capacitar profissionais para o uso e a construção de instrumentos jurídicos com o fito de 

promover o desenvolvimento socioeconômico associado ao uso racional dos recursos 

naturais; produzir e difundir conhecimento adequado às exigências regionais dos setores 

públicos e privado, promovendo a integração das diversas práticas para o desenvolvimento 

sustentável.  

4.2.2.Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Curso de Direito da Faculdade de Castanhal: 

a. Proporcionar uma sólida formação geral, humanística e axiológica com o domínio dos 

fundamentos de compreensão e utilização do Direito em suas variadas 

manifestações e aplicações; 

b. Possibilitar ao orientando desenvolver a postura reflexiva e a visão crítica que 

fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica; 

c. Capacitar os orientandos para as demandas da realidade onde a Instituição está 

inserida, considerando, principalmente, a ênfase em Direito Ambiental; 

d. Promover a reflexão sobre o Direito e particularmente sobre o Direito Ambiental, 

considerando as características da região de inserção; 

e. Estimular a pesquisa e a extensão, visando à produção e a divulgação do 

conhecimento jurídico adequado à realidade social, assim como a adequação da 

formação oferecida às demandas da sociedade. 

4.3 - Regime Escolar e Duração do Curso 

 
O Curso está organizado em regime de seriado semestral, portanto, a matrícula é 

semestral e deve ser renovada a cada semestre, admitindo-se a dependência em até 2 

(duas) disciplinas, observadas a compatibilidade de horário. 

O ano letivo, independentemente do ano civil, abrange no mínimo 200 (duzentos) 

dias, distribuídos em dois períodos letivos regulares, cada um com, no mínimo 100 (cem) 

dias de atividades acadêmicas efetivas excluídas o tempo reservado a exames finais. 



 
 

55 

 

O curso, conforme se verifica do currículo pleno transcrito, se organiza em 10 

semestres no mínimo e 14  semestres letivos, no máximo para integralização da carga 

horária total de 3.893 horas-aula de tempo útil.  

4.4 - Números de Vagas/Turmas/Turnos 

 
O curso oferece 200 (duzentas) vagas por ano, sendo uma entrada semestral de 100 

(cem) ingressantes em turmas de 50 (cinquenta) orientandos no ensino teórico, 

desdobrando-se, conforme a necessidade metodológica de cada disciplina, nas atividades 

práticas. 

Os turnos de funcionamento são o vespertino e o noturno, podendo-se utilizar, em 

caso de necessidade eventual, outros horários. 

 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
5.1 - Concepção do Curso 

 
O Curso de Direito da Faculdade de Castanhal, a ser ministrado no município de 

Castanhal, Estado do Pará, foi concebido com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de Direito e nas Instruções Normativas da Comissão de Ensino Jurídico do 

Conselho Federal da OAB.  

É fato notório que a formação em Direito foi das áreas de educação superior que 

mais transformações sofreu ao longo das últimas décadas. A partir da Constituição Federal 

de 1988 e, sobretudo, tendo como marco a Portaria MEC nº 1.886/1994, os paradigmas 

teórico e metodológico que conformavam o ensino do Direito foram profundamente 

alterados. Rompeu-se com uma percepção de que a formação de graduação deveria se 

vincular a um processo passivo de acumulação de conhecimentos dogmáticos. 

Incorporando esse referencial, o Curso de Direito da Faculdade de Castanhal 

materializa-se mediante uma proposta de educação que propicia uma sólida formação geral, 

humanística e axiológica, aliada a postura reflexiva e de “visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao 

exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania”, 

conforme estabelecido na Resolução CNE/CES nº 09/2004. 
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Nesse sentido, abandona a formação jurídica estritamente dogmática e de caráter 

“enciclopédico”, baseada em procedimentos e métodos de ensino que privilegiam a 

memorização e a apreensão acrítica de conceitos e valores, para se estruturar em torno de 

uma proposta avançada, não exatamente por conta de “novidades disciplinares”, mas 

inovações de caráter pedagógico que buscam a formação de consciências criativas e não 

repetidoras de conteúdos, mediante uma postura mais dinâmica dos orientandos. Para 

tanto, utiliza diversificadas ferramentas de ensino, que a um só tempo possam contribuir 

para a implementação de um processo de ensino-aprendizagem emancipatório, permitindo 

a abertura de espaços para a construção do próprio conhecimento. 

O objetivo principal do Curso de Direito proposto é formar profissionais de visão 

transcendente aos aspectos técnicos de sua profissão, capazes de aplicar o Direito, mas 

também de criticá-lo e fornecer meios para a sua alteração. Nesse sentido, o Curso de 

Direito torna-se um lugar de reflexão e instrumentação para a transformação social. Pois, o 

olhar direcionado para da Educação Ambiental como instrumento de mudança se dá na 

medida em que é reconhecida a partir do compromisso social que assume: a superação das 

desigualdades a partir de uma nova postura ética que busca a dignidade nas relações com o 

outro e com a natureza. Proporciona, assim, uma reflexão em torno da questão ambiental 

como educação política, e do jurista que através desta consciência ambiental 

transformadora se vê então como agente atuando em prol do direito fundamental ao meio 

ambiente refletido na sustentabilidade. 

Pretende-se fornecer ao futuro bacharel em Direito o instrumental técnico e crítico 

necessário para compreender a realidade dentro da qual exercerá sua profissão, agindo 

sobre ela. O que se almeja é incentivar a percepção e a compreensão normativa da vida 

social no seu processo de mudança, ao invés de transmitir um conhecimento abstrato e, por 

ser dogmático, desvinculado de suas referências de realidade. Dessa forma, o domínio do 

conhecimento técnico deve ultrapassar o aspecto meramente positivista, possibilitando que 

o orientando perceba o Direito não como um fim, mas como fenômeno em construção.  

Para alcançar esse mister, necessário se faz que o processo ensino-aprendizagem se 

desenvolva a partir de sólida formação que possibilite aliar conhecimentos teóricos-críticos, 

conhecimentos técnicos e prática de pesquisa e extensão.  
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Os conhecimentos teóricos-críticos serão adquiridos a partir do estudo das disciplinas 

chamadas propedêuticas, ofertadas principalmente nos primeiros semestres do Curso de 

Direito. A partir da aquisição desses conhecimentos, o orientando estará apto a adentrar no 

estudo das disciplinas mais técnicas, uma vez que o aporte de conhecimentos teórico-

críticos possibilitará que seu estudo supere a visão eminentemente dogmática do Direito. As 

atividades de pesquisa e de extensão serão propostas, ao longo do Curso de Direito, para 

completar a sua formação, possibilitando, a um só tempo, que o orientando busque 

respostas para as grandes indagações que se apresentam na atualidade, sem deixar de 

interagir com a sociedade que o cerca. 

Além da formação jurídica mais típica no âmbito dos estudos de graduação, o Curso 

de Direito da Faculdade de Castanhal oferecerá uma ênfase em Direito Ambiental, 

considerando as características da região de inserção. A Faculdade de Castanhal sabe que a 

educação ambiental mostra-se como um processo participativo, onde o educando assume 

um papel de elemento central do ensino/aprendizagem pretendido, participando de forma 

ativa no diagnóstico dos problemas ambientais e busca de soluções, sendo preparado como 

agente transformador, por meio do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, 

através de uma conduta ética, condizente com o exercício da cidadania. 

5.2 - Estrutura, Conteúdo e Organização Curricular 

 

1º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

Antropologia Jurídica 02 40 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 04 80 

História do Direito 02 40 

Introdução ao Direito 04 80 

Metodologia da Pesquisa Jurídica 04 80 

Redação e Linguagem Jurídica 04 80 

TOTAL 20 400 

2º SEMESTRE 
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Direito Civil I 04 80 

Direito Constitucional I 04 80 

Direito Penal I 04 80 

Economia Política 02 40 

Psicologia Jurídica 02 40 

Sociologia Geral e Jurídica 04 80 

TOTAL 20 400 

3º SEMESTRE 

Direito Civil II 04 80 

Direito Constitucional II 04 80 

Direito Penal II 04 80 

Filosofia Geral e Jurídica 04 80 

Teoria Geral do Processo 04 80 

TOTAL 20 400 

4º SEMESTRE 

Direito Administrativo I 04 80 

Direito Civil III 04 80 

Direito Empresarial I 04 80 

Direito Penal III 04 80 

Direito Processual Civil I 04 80 

TOTAL 20 400 

5º SEMESTRE 

Direito Administrativo II 04 80 

Direito Civil IV 04 80 

Direito Empresarial II 02 40 

Direito Penal IV 04 80 

Direito Processual Civil II 04 80 

LIBRAS 02 40 

TOTAL 20 400 
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6º SEMESTRE 

Deontologia Jurídica 02 40 

Direito Civil V 04 80 

Direito do Trabalho I 04 80 

Direito Empresarial III 02 40 

Direito Penal V 04 80 

Direito Processual Civil III 04 80 

TOTAL 20 400 

7º SEMESTRE 

Direito Civil VI 04 80 

Direito do Trabalho II   04 80 

Direito Financeiro 02 40 

Direito Processual Civil IV 04 80 

Direito Processual Penal I 04 80 

Hermenêutica Jurídica 02 40 

Estágio I  50 

TOTAL 20 450 

8º SEMESTRE 

Direito Ambiental I 04 80 

Direito do Trabalho III 02 40 

Direito Processual Penal II 04 80 

Direito Processual Trabalhista I 04 80 

Direito Tributário I 04 80 

Processo Constitucional 02 40 

Estágio II 

Prática 

Simulada 

Civil 

- 50 

Prática Real - 50 

TOTAL  20 500 
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9º SEMESTRE 

Direito Ambiental II 02 40 

Direito do Consumidor 02 40 

Direito Internacional Público e Privado 04 80 

Direito Processual Trabalhista II 04 80 

Direito Tributário II 04 80 

Trabalho de Curso I - 80 

Estágio III 

Prática 

Simulada 

Penal 

- 50 

Prática Real - 50 

TOTAL  16 500 

10º SEMESTRE 

Direito Agrário 02 40 

Direito da Seguridade Social 04 80 

Direitos Humanos 02 40 

Direito da Criança, Adolescentes e Idosos 02 40 

Direito e Desenvolvimento Sustentável na 

Amazônia 
02 40 

Trabalho de Curso II - 80 

Estágio IV 

Prática Real - 100 

Prática Simulada 

Trabalhista 
- 50 

TOTAL  12 470 

RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Carga Horária em h/a (50 m) 3.760 

Carga Horária em h/a (60 m) 

 Estágio 

 

  400 
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 Trabalho de Conclusão de Curso 

 Atividades Complementares 

  160 

  200 

TOTAL  GERAL em h/a (50 m e 60 m) 4.520 

RESUMO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO EM h/a (60 m) 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Carga Horária em h/a (60 m) 3.133 

 Estágio 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

 Atividades Complementares 

 400 

 160 

 200 

TOTAL  GERAL em h/a (60 m) 3.893 

 

 

5.3 - Bases teóricas e Concepções Metodológicas que norteiam as Estratégias 

Educacionais: 

 

5.3.1 – Educação Ambiental. 

 
De acordo com a Lei nº 9795, de 27.04.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, 

de 25 de junho de 2002, o Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade de Castanhal/FCAT 

trabalha a educação ambiental como uma prática educativa voltada à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente, nas disciplinas Direito Ambiental I e II, Direito Agrário, Direitos 

Humanos, Direito e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia e em ações práticas 

trabalhadas pelos docentes e discentes. Segundo Dias (1992) “no contexto das práticas 

educativas sobressaem as escolas como espaços privilegiados na implementação de 

atividades que propiciem a reflexão sobre as relações dos seres entre si, do ser humano com 

ele mesmo e do ser humano com seus semelhantes”. 

Nessa perspectiva, a Faculdade de Castanhal está empenhada em desenvolver em 

seus cursos de graduação condição imprescindível para se estudar a Educação Ambiental de 

maneira integrada aos programas educacionais em curso, colaborando ativa e 

permanentemente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio 
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ambiente, mantendo a atenção permanente a formação de valores, atitudes e habilidades 

que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para prevenção e solução dos 

problemas ambientais. 

No Brasil, a educação ambiental se orienta pelo Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis, pela perspectiva interdisciplinar para compreender as 

questões que afetam as relações entre grupos humanos e seu meio ambiente, acionando 

várias áreas do conhecimento e diferentes saberes. No plano pedagógico, a educação 

ambiental critica a compartimentalização do conhecimento em disciplinas provocando com 

isso mudanças de concepções e práticas pedagógicas 

A educação ambiental, incialmente marcada por uma visão naturalista, resulta da 

preocupação da sociedade com o futuro da vida atual da humanidade e com a qualidade de 

existência de futuras gerações. Atualmente, a visão socioambiental pretende superar essa 

visão, orientando-se numa racionalidade complexa e interdisciplinar. Pensa o meio ambiente 

como um campo de interação entre a cultura, a sociedade, a base física e biológica dos 

processos vitais, nos quais todos os termos dessa relação se modificam dinamicamente e 

mutualmente. Nesta ótica, o ambiente é um espaço relacional onde a presença humana 

aparece como um agente pertencente daquela teia de relações da vida social, natural, 

cultural e interage com ela. 

A Faculdade de Castanhal – FCAT, na sua determinação de oferecer uma “educação 

levada a sério” inicia o desenvolvimento da educação ambiental de modo participativo, onde 

o educando assume o papel de elemento central do Processo Ensino-Aprendizagem, 

participando de forma ativa no diagnóstico dos problemas ambientais e sendo preparado 

como agente transformador para a busca de soluções ágeis e inteligentes, por meio do 

desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, através de uma conduta ética, 

condizente com o exercício de sua plena cidadania. 

 

5.3.2 – Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena. 

 

A história da educação no Brasil sempre foi marcada por mudanças lentas nas 

estruturas curriculares e nas abordagens de ensino-aprendizagem. Essa característica é 

especialmente verdadeira no que tange à chamada “questão racial” brasileira, ou seja, como 
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são vistos os elementos indígenas e negros que compõem grande parte da população 

brasileira. É sabido que, ao longo de sua história, a educação em nosso país foi um 

instrumento de imposição dos valores, pensamento e costumes eurocêntricos sobre as 

populações naturais brasileiras, erroneamente denominados índios e considerados 

selvagens e preguiçosos, ou sobre os elementos trazidos da África como escravos e seus 

descendentes, vistos como ignorantes e irracionais.  

A mudança dessa perspectiva começou a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que, em seu artigo 27º, inciso I, destacou que os conteúdos curriculares da 

Educação Básica deveriam observar “a difusão de valores fundamentais no interesse social, 

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática”. 

Isso foi o princípio que orientou a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996 que previa, em seu artigo 26º, parágrafo 

4º, que “O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, 

africana e europeia”. 

Contudo, somente sete anos depois é que foi criada a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que acresce a LDB nos artigos 26, 2A e 79B, estabelecendo a obrigatoriedade do 

ensino, em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

privados, de História e Cultura Afro-Brasileira, cujo conteúdo “incluirá o estudo da História 

da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil”. Paralelamente foram propostas novas 

diretrizes curriculares para o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana como, 

por exemplo, o fato dos professores deverem ressaltar em sala de aula a cultura afro-

brasileira como parte constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros 

são considerados como sujeitos históricos, valorizando assim seu pensamento, cultura 

(música, culinária, dança) e as religiões com matrizes africanas. A mesma lei instituiu o dia 

Nacional da Consciência Negra (20 de novembro, uma homenagem ao dia da morte do líder 

quilombola negro Zumbi dos Palmares), marcado pela luta contra o preconceito racial no 

Brasil. 
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Finalmente, a Lei N.º 11.645, de 10 de março de 2008, novamente acrescida ao 

artigo 26º da LDB, confirmou a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira, agora acompanhado da questão indígena, definindo seu conteúdo programático 

em “diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”. 

Com relação ao ensino superior, esse processo se deu com a Resolução N.º 1 de 17 

de junho de 2004, pela qual o Conselho Superior de Educação instituiu Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que determinou, em seu Artigo 1º, parágrafo 1, 

que “As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o 

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes”, com o 

objetivo de promover a “divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 

capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 

direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 

brasileira”. 

Essa determinação vai ao encontro da necessidade do estabelecimento um novo 

currículo que deve funcionar como uma ferramenta de produção de conhecimento, de 

caráter essencialmente político, social e cultural, reconhecendo os sujeitos – homens, 

mulheres, jovens, adultos, idosos, brancos, negros e indígenas – como condutores do 

processo histórico e educacional. Essa compreensão deve partir do concreto, formando a 

totalidade das relações que se estabelecem no ambiente onde se dá a ação educativa. O 

currículo deve assim abranger um sistema de valores éticos que tem como fonte e medida a 

dignidade do ser humano e um caráter norteador para o discente e antecipador para o 

docente. 

O direito, como ciência normativa, possui uma estreita vinculação com a área do 

conhecimento humano prático, denominado ética, cujo objeto é o agir humana individual e 
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político. O agir justo e o agir legal caminham, decerto, pari passu no âmbito da história do 

conhecimento humano e o curso de bacharelado em direito aborda esta relação de 

inúmeras maneiras ao questionar e normatizar determinadas condutas como legais ou 

ilegais. Dentre as diversas disciplinas que compõem o plano pedagógico do curso de direito, 

muitas buscam discutir, em primeiro plano, o conceito de direito e de ética e as possíveis 

semelhanças e diferenças entre normas jurídicas, morais e éticas, como, e.g., a filosofia geral 

e jurídica, a introdução ao estudo do direito e a ciência política. Destaca-se, nesse sentido, 

contudo, o curso de deontologia jurídica, o qual estuda as possíveis ou necessárias relações 

de antinomia e concordância entre direito, moral e ética e as normas disciplinares 

estabelecidas legalmente para os profissionais do direito. A matéria aborda questões 

relevantes para a atuação do profissional do direito e, ademais, para toda a sociedade 

brasileira, como, por exemplo, o comportamento exigido dos profissionais do direito com 

relação aos seus clientes, a responsabilidade dos advogados pelos seus mandatos e os 

limites éticos dos advogados na defesa dos interesses das partes na postulação em juízo. 

Trata-se, portanto, de uma matéria que abrange tanto a área da ética geral, como o estudo 

jurídico das normas disciplinares (ética profissional) estabelecidas pelo Estatuto da 

Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Código de Ética e Disciplina, Regulamento 

Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e Estatuto da 

Magistratura. 

Entre as medidas para que isso se concretize estão: 

a. Construção de uma ética política de respeito às diferenças nas relações 

sociais dentro e fora do ambiente educacional, evitando preconceitos, estereótipos e 

discriminação; 

b. Reconstrução da história de comunidades quilombolas e indígenas, através de 

histórias de vida e do cotidiano, demonstrando assim a relevância e a legitimidade de suas 

experiências; 

c. Valorização das formas de expressão cultural criadas por esses grupos com o 

objetivo de produzir conhecimento sobre como eles se representam a si mesmos, como se 

concebem e como percebem sua relação com os outros grupos sociais; 
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d. Estudar criticamente as formas culturais difundidas pelos modelos 

dominantes (Europa e Estados Unidos), especialmente pelos meios de comunicação, que 

ainda difundem representações estereotipadas desses grupos; 

e. Tratar no currículo não só as formas de discriminação racial, mas também 

classista e sexista visando entender como surgiram historicamente esses instrumentos de 

marginalização, dominação e exploração de negros, índios, mulheres e homossexuais; 

f. Transformar a IES em um espaço de aprendizagem da participação 

democrática através de reuniões de trabalho e assembleias que envolvam discentes, 

docentes e membros das comunidades locais e movimentos sociais para criar estratégias de 

valorização dessas culturas. 

A partir daí, acredita-se que será possível formar profissionais críticos e capazes de 

desafiar e transgredir os conhecimentos e as relações sociais propostas pelas formas de 

pensamento dominantes. 

Considerando, ainda, o disposto na Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 

2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, está prevista na 

matriz curricular do Curso de Bacharelado em Direito as disciplinas Introdução ao Direito, 

Filosofia Geral e Jurídica, Direitos Humanos, Antropologia Jurídica, Direito e 

Desenvolvimento sustentável na Amazônia, que trabalham o  reconhecimento e valorização 

das identidades, da cultura e da história de negros (as) brasileiros(as) e africanos(as), através 

da consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos 

e combate ao racismo e discriminações.  

Nos grandes eventos institucionais, Semanas Acadêmicas (anuais) e Encontros 

semestrais do Fórum Permanente de Educação, a Coordenação do Curso de Direito, junto 

aos seus alunos e professores, procura inserir em sua programação específica, temas 

transversais que perpassam disciplinas do mesmo curso e/ou intercursos. A Educação das 

Relações Étnico-Raciais, no IX Encontro do Fórum Permanente de Educação perpassou o 

tema central da comemoração do dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2012. 

A Presidenta da Associação do Movimento Negro do Estado do Pará, Profª Drª Zélia Amador, 

da UFPA, com representantes desse Movimento no Município de Castanhal, professores do 
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campus da UFPA e da Prefeitura realizaram uma mesa redonda com o tema - “ Por um Brasil 

Consciente”, envolvendo toda a comunidade acadêmica. 

A política de inclusão social da FCAT proporciona condições de acesso ao ensino 

superior a grupos historicamente discriminados, tendo como perspectiva básica, direitos e 

oportunidades iguais para todos os cidadãos.  

A FCAT mediante o apoio às iniciativas voltadas ao acesso de estudantes negros e 

afrodescendentes ao ensino superior e a elaboração de estratégias para acompanhamento 

do desempenho acadêmico desses estudantes, visa auxiliar no Projeto Nacional de Inclusão 

Social do governo federal. 

5.3.3 – Educação em Direitos Humanos 

 

A história universal da cidadania é a história da caminhada dos seres humanos para 

afirmarem sua dignidade e os direitos inerentes a todas as pessoas. Nesse sentido, a 

cidadania deve ser compreendida como um elemento da nossa vida em sociedade. 

No Brasil a redemocratização e a Constituição Federal 1988 constituem importantes 

conquistas, uma vez que tem sido comum a busca da sociedade pela efetivação dos direitos 

sociais, em especial a educação. 

Em comum: educação e cidadania devem ser elementos dinâmicos, dotados de 

ação e, ainda mais, de participação. 

Participar pressupõe transformação. Transformação da realidade social. 

Sem liberdade, igualdade e solidariedade não há educação ou cidadania e, neste 

ponto, há de se asseverar que se deve ter por conta a amplitude de tais conceitos. 

Nesse sentido, o Curso de Direito da FCAT pauta a educação em Direitos Humanos 

em três grandes pilares: o primeiro, de uma educação permanente, continuada e global; o 

segundo, direcionada para uma mudança cultural; e, por fim, o terceiro, em que a educação 

deve ser dada em valores, para atingir corações e mentes e não apenas simples instrução, 

isto é, a verdadeira educação, não deve ser mera transmissão de conhecimentos. 

Os direitos humanos são justamente aqueles tidos por essenciais a todas as 

pessoas, sem que haja quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, faixa 

etária, meio socioeconômico, profissão, condição de saúde física e mental, opinião política, 

religião, nível de instrução e julgamento moral. 
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Assim, a Faculdade de Castanhal preza por uma formação educacional que tenha no 

aprendizado à vivência do valor da igualdade em dignidade e direitos para todos, 

proporcionando métodos que desenvolvam sentimentos e atitudes de cooperação e 

solidariedade. Propiciando, desse modo, que a educação para tolerância seja imposta como 

um valor ativo vinculado à solidariedade e não somente como tolerância passiva da mera 

aceitação do outro. 

Investe-se em um aprendizado que instigue o senso da responsabilidade, uma vez 

que, por meio desta, tem-se a capacidade de se perceber as consequências pessoais e 

sociais de cada escolha. Para que ao final, possa-se contribuir para formação do cidadão 

participante, crítico, responsável e, acima de tudo, comprometido com a mudança daquelas 

práticas e condições da sociedade que violem ou neguem os direitos humanos. 

Em assim sendo, a educação, em nosso sentir, é tarefa a todo e qualquer ser 

humano, que nunca se encontrará totalmente apto a todas as situações da vida, nesse 

diapasão, o curso trabalha a educação em direitos humanos como uma prática educativa 

voltada à sensibilização da coletividade sobre a dignidade humana, igualdade de direitos, 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, democracia e educação, 

globalização e sustentabilidade e em ações práticas trabalhadas pelos docentes e discentes. 

Nessa dimensão, o Curso de Direito incentiva a realização de visitas técnicas e projetos 

interdisciplinares sobre: I – dignidade humana; II – igualdade de direitos; III – 

reconhecimento das diferenças e das diversidades; IV – laicidade do Estado; V – democracia 

na educação; VI – transversalidade, vivência e globalidade; e VII – sustentabilidade 

socioambiental. 

Por certo, que todo e qualquer programa de direitos humanos em uma Instituição 

de Ensino não conseguirá obter o êxito almejado se estiver dissociado de práticas 

democráticas. O esforço nessa educação deve vir associado a práticas democráticas 

Institucionais internas, na criação de uma relação de respeito com os discentes, com os 

professores, com os funcionários e com a comunidade que a cerca.  

Nessa perspectiva, a gestão colegiada, democrática e participativa da FCAT é 

constituída por uma Equipe Diretiva, composta dos seus Diretores – Geral, Acadêmica e 

Administrativo-Financeiro, Coordenadores dos Cursos, Coordenador de Pesquisa/Iniciação 

Científica, Extensão, Revista Eletrônica, Coordenações de Apoio Didático-Pedagógico, Apoio 
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Psicopedagógico, Coordenação de TCCs, Empresa Jr – FCAT JR, Comissão Própria de 

Avaliação/CPA, Núcleo de Iniciação Profissional/NIP, Coordenação de Normas e Legislação e 

Secretaria Acadêmica. Nessa instância, as ações institucionais são planejadas, discutidas e 

aprovadas, com posterior aprofundamento e aprovação, no caso do ensino de graduação, 

nos NDEs, Colegiados de Cursos, e posteriormente no Conselho Superior. 

Para a FCAT, a Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e a Autoavaliação 

Institucional, como instrumentos de gestão, embasam a tomada de decisão. O resultado da 

autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais realizadas, 

possibilita a formação da autoconsciência dos membros da comunidade acadêmica sobre 

possibilidades, problemas e desafios para o presente e o futuro. Para o quinquênio 2012-

2016 (PDI:2012-2014), o novo desenho da Política para o Ensino e o seu Processo de 

Avaliação reforça a interdisciplinaridade como instrumento na construção de uma proposta 

pedagógica voltada à superação do conhecimento fragmentado. Como processo, a Avaliação 

do Ensino e da Aprendizagem não se reduz a um tempo determinado e sim, deve manter a 

concomitância entre ensino, aprendizagem e avaliação, durante toda a trajetória acadêmica.  

Deste modo, potencializam-se as ações dos responsáveis pelo Processo 

Educativo/FCAT em que se fortalece a Cultura da Avaliação, valorizando-se o planejamento 

conjunto, a definição de metas, a execução, a avaliação e o (re) planejamento, pelo 

aperfeiçoamento de novas propostas e de novos ciclos avaliativos. As etapas desse processo 

Avaliativo, necessariamente, são escritas e (re)escritas, pela Comunidade Acadêmica, 

através de discussões coletivas. Com o Processo de Avaliação Continuada do Ensino-

aprendizagem, juntamente com o Processo de Autoavaliação Institucional da CPA, a direção 

da FCAT espera potencializar e desenvolver a IES através de sua comunidade, de modo a 

facilitar e viabilizar o cumprimento de sua missão. Dentro desse paradigma, a avaliação do 

Curso de Graduação em Direito é realizada no contexto desses dois Processos Avaliativos em 

consonância com o compromisso firmado com o desenvolvimento sustentável da região do 

nordeste paraense. Os resultados da avaliação externa são incorporados aos resultados da 

Avaliação do Curso, analisados num permanente foro de deliberações. 

Nessa dimensão, o programa de direitos humanos na FCAT dá-se por meio de 

práticas democráticas institucionais, desde o seu núcleo de gestão superior acadêmica que 

se espraia no estabelecimento de relações interpessoais – docentes, discentes, funcionários 
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e comunidade externa, fundamentadas na ética, responsabilidade e compromisso 

profissional, confiança, respeito mútuo e convicções comuns sobre o fim último 

institucional: “uma educação levada a sério”. 
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direito. Validade, eficácia, exigência e força. Teoria da interpretação e da aplicação do 
direito. 
 
Bibliografia Básica  
 

1. MONTORO, André Franco. Introdução a Ciência do Direito. 26. Ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

2. REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito: ajustada ao novo código civil. 27. Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 

3. NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 27. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. 

 
Bibliografia Complementar  
 

1. BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 3. Ed. rev. São Paulo: EDIPRO, 2005. 
2. LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. 17. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
3. FULLER, Lon L. O caso dos exploradores de cavernas.  Campinas, SP: Russell, 2009. 
4. RADBRUCH, Gustav. Introdução à ciência do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
5. HART, Herbert L. A. O conceito de direito. 4. Ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005. 
 
5. METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA 
 
Ementa 
 
Desenvolver-se-ão os subsídios necessários ao posicionamento crítico à pratica científica da 
pesquisa jurídica por meio da práxis do conhecimento sistematizado a partir de abordagens 
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metodológicas relacionadas aos procedimentos técnicos da produção acadêmica em direito 
com vista à instrumentalização para o desenvolvimento do trabalho científico a partir da 
metodologia de projetos. Discute-se a estrutura e as modalidades dos trabalhos 
monográficos e seus elementos constituintes, as técnicas envolvendo desde o planejamento 
do estudo à coleta e análise dos resultados da pesquisa em direito dentro do que é 
preconizado pela metodologia científica. 
 
Bibliografia Básica  
 

1. AGUILLAR, Fernando. Herren. Metodologia da Ciência do Direito. 3. Ed. rev., ampl. e 
atual. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

2. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

3. KOCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 27. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010 

 
Bibliografia Complementar  
 

1. CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; Silva, Roberto da.Metodologia 
Científica. 6. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

2. BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos 
de metodologia científica. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

3. TRIVINOS, Augusto Nibaldo; RUDNICKI, Dani; CRUZ, Glenda Pereira da ET Al. 
Normalização do trabalho acadêmico. 3. Ed.rev. e aum. Porto Alegre: UniRitter, 
2005. V.1. (cadernos acadêmicos UniRitter,1) 

4. LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica. 8. Ed. rev. São Paulo: Revista dos 
tribunais, 2008. (Métodos em direito, 1). 

5. NUNES, Rizzatto. Manual da monografia jurídica: como se faz uma monografia, uma 
dissertação, uma tese. 5. Ed. rev., atual, e reform. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 
 
6. REDAÇÃO E LINGUAGEM JURÍDICA 
 
Ementa 
 
Organização do pensamento e desenvolvimento da capacidade de expressão oral e escrita 
em língua portuguesa. Regras gramaticais e redação. Níveis morfossintáticos e semânticos 
da linguagem. A importância do conhecimento dos fundamentos da expressão oral e escrita 
para o desenvolvimento da atividade jurídica. Linguagem escrita e oral. A estrutura e 
composição do discurso jurídico: a retórica jurídica. A eloquência no falar jurídico: a oratória 
forense.   
 
Bibliografia Básica  
 

1. DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 10 ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
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2. MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Português forense: língua portuguesa para 
Curso de Direito. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

3. SHOCAIR, Nelson Maia. Português jurídico: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

 
Bibliografia Complementar  
 

1. CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. 16. Ed. rev. e atual. São Paulo: Ática, 2005. 
(Princípios; 17). 

 
2. CUNHA, Celso F. da; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova Gramática do Português 

Contemporâneo. 3. Ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2001.  
3. FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11. Ed. rev. e atual. São Paulo: 

Ática, 2006. (Princípios; 206).’ 
4. NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem Forense: a linguagem portuguesa 

aplicada à linguagem do foro. 11. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 
5. SILVA, De Plácido E. Vocabulário Jurídico. 27. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2006.                          
 

SEGUNDO SEMESTRE 
1. DIREITO CIVIL I 
 
Ementa  
 
Das Pessoas: Conceito e personalidade jurídica; Pessoa natural, conceito, capacidade e 
incapacidade; Incapacidade absoluta e relativa; Proteção aos incapazes; Individualização da 
pessoa natural: nome, estado, domicílio; Pessoa Jurídica: conceito, começo e fim, natureza, 
classificação, capacidade, responsabilidade e domicílio. Dos Bens: Conceito; Classificação: 
corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e 
inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos, públicos e privados. Dos Fatos 
Jurídicos: Conceito, classificação, aquisição, modificação, defesa e extinção dos direitos; Fato 
jurídico “scrito sensu”: conceito e classificação; Ato jurídico em sentido estrito: conceito e 
classificação; Negócio Jurídico: conceito, classificação, elementos constitutivos e essenciais, 
capacidade do agente, objeto lícito e negócio jurídico: conceito e classificação; Ato ilícito: 
conceito e consequência; Da prescrição e da decadência; Da prova. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. 27. 
Ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. V.1  

 
2. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo Novo Curso de Direito Civil: 

Parte Geral. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. V.1. 
 

3. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 41. Ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2007. V.1. 
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Bibliografia Complementar 
 

1. CRETELLA JUNIOR, Jose; CRETELLA NETO, Jose. 1.000 perguntas e respostas de direito 
civil: para as provas das faculdades de direito, para os exames da OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil; para concursos públicos, para o provão do MEC.18. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

 
2. RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: lei nº 10.406, de 10.01.2002. 4. 

Ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  
3. DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 15. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
4. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. Parte Geral. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. 
5. BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo. Ed. Red 2003 

 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL  I 
 
Ementa 
O Estado Constitucional e o Direito Constitucional. Sentidos e classificação das Constituições. 
Poder Constituinte: originário e derivado. Constituições brasileiras: principais características. 
A Constituição Federal de 1988: fundamentos e objetivos. Interpretação e aplicabilidade das 
normas constitucionais. Direitos fundamentais: individuais, sociais, de nacionalidade e 
políticos. 
 
Bibliografia Básica 

1. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. 

2. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 

3. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: 
limites e possibilidades da constituição brasileira. 8 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. 

2. CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7 
ed. Coimbra: Almedina, 1997. 

3. CRETELLA JUNIOR, José; CRETELLA NETO, José. 1.000 perguntas e respostas de direito 
constitucional: para as provas das faculdades de direito, para os exames da OAB - 
Ordem dos Advogados do Brasil; para concursos públicos, para o provão do MEC. 18 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

4. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
5. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7 ed. Porto Alegre: 

Livraria do advogado, 2007. 
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3. DIREITO PENAL I 
 
Ementa 
Teoria do Direito Penal. Introdução. História do Direito Penal. Filosofia do Direito Penal 
(análise crítica das Escolas Penais mais importantes). Teoria da lei penal. Princípio da 
legalidade dos delitos e das penas (visão crítica). Teoria do ilícito penal. Introdução. Fato 
típico e causas excludentes. Ilicitude e causas excludentes (justificativas). Culpabilidade e 
causas excludentes (dirimentes) 
 
Bibliografia Básica 
 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal; parte geral. 14. Ed. rev., atual. 
eampl. São Paulo: Saraiva, 2009. V.1 

2. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 24. Ed. rev. e atual. 
São Paulo: Atlas, 2007. V.1. 

3. JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 30. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. V.1. 
 
Bibliografia Complementar 
 
 

1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: Parte Geral. 17. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. 

2. BIACHINI, Alice; MOLINA, Antonio Garcia- Pablos de.; GOMES, Luiz Flávio. Direito 
penal: introdução e princípios fundamentais. 2. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 

3. WELZEL, Hans. Direito penal. Campinas, SP: Romana, 2003. 
4. GOMES, Marcus Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção antecipada 

da pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
5. RABINOWICZ, Léon. O crime passional. São Paulo: Mundo jurídico, 2007. 

 
4. ECONOMIA POLÍTICA 
 
Ementa 
 
Especificidade da economia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 
relevantes. Relações entre economia e direito. Contribuições fundamentais da economia 
política clássica: Smith, Ricardo e Malthus. Críticas à economia política clássica: Marx e 
Keynes. Sistema econômico. Estruturas Básicas de Mercado. Microeconomia: Demanda, 
Oferta e Equilíbrio de Mercado. Macroeconomia: Principais Conceitos. Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento. Tendências do pensamento econômico contemporâneo. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004.  
 

2. LANZANA, Antônio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 
3. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
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3. MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia: fundamentos e aplicações. São Paulo: 

Pearson, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. BRITO, Paulo. Economia brasileira: planos econômicos e políticas econômicas básicas. 
2. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

2. CARDOSO, Eliana. Economia brasileira ao alcance de todos. São Paulo: Brasiliense, 
2003. 

3. GASTALDI, Jose Petrelli. Elementos de economia política. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. 

4. ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
5. ANDRADE, Paulo Roberto Siqueira de. Economia política para o curso de direito. Rio 

de Janeiro: Freitas Bastos, 2005. 
 
5. PSICOLOGIA JURÍDICA 
 
Ementa 
Histórico da Psicologia Jurídica no Brasil. Psicologia e Senso Comum. Campos de atuação da 
Psicologia Jurídica. Lei Simbólica e Lei Jurídica. Individualidade X Subjetividade. Abordagens 
psicológicas. A linha tênue que perpassa a esfera do "normal" e do "patológico". Instituições 
e grupos. Poder e poder nas instituições. Os campos teóricos e práticos da Psicologia e sua 
interface com o Direito. Atuação em rede. 
 
Bibliografia Básica 

1. BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. 
Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 14. Ed. reform. eampl. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 

2. FIORELLI, Maria Rosa; FIORELLI, Jose Osmir; MALHADAS JUNIOR, Marcos JulioOlivé. 
Psicologia aplicada ao Direito. São Paulo: LTR, 2006. 

3. FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana C. R. Psicologia Jurídica. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas. 2010. 

 
Bibliografia Complementar 

1. BRITO, Leila Maria Torraca (Org.). Temas de psicologia jurídica. 4. Ed. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2005. 

2. FARR, Robert M. As raízes da psicologia social moderna. Petrópolis: Vozes, 1996. 
3. JESUS, Fernando. Psicologia aplicada à justiça. 2. Ed. Goiânia: AB, 2006. (Curso de 

direito). 
4. TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica: para operadores do direito. 3. Ed. 

rev. e ampl. Porto alegre: livraria do advogado, 2009. 
5. DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3. Ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 

2001. (02 Ex.) 
 
6. SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA 
Ementa 
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Apresentar o pensamento clássico da sociologia e suas principais vertentes, como 
condicionantes para o entendimento das relações sociais constituídas na modernidade e 
suas principais implicações para o fenômeno jurídico, considerando a especificidade das 
implicações nas condições jurídicas estabelecidas em sociedade brasileira. 
 
Bibliografia Básica 

1. CASTRO, Celso Antonio Pinheiro. Sociologia do Direito: fundamentos de sociologia 
geral, sociologia aplicada ao direito. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

2. ROSA, Felippe Augusto de Miranda. Sociologia do Direito: o fenômeno jurídico como 
fato social. 17. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

3. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Sociologia Jurídica. 11. Ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. LEVY – BRUBI, Henri. Sociologia do Direito. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
2. CASTRO, Celso Antônio Pinheiro. Sociologia Aplicada ao Direito. 2. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2003. 
3. COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 3. Ed. São Paulo: 

Moderna, 2005. 
4. SOUTO, Cláudio; FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito: textos básicos para a 

disciplina de sociologia jurídica. 2. Ed. Atual. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2005 

 
5. DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2006. 

(Obra – prima de cada autor). 
 

TERCEIRO SEMESTRE 
1. Direito Civil II 
 
Ementa 
 
Obrigação. Noções Gerais. Terminologia. Natureza Jurídica. Evolução da teoria das 
Obrigações. A unificação do Direito obrigacional. Distinções entre direitos pessoais e reais. 
Conceito e elementos constitutivos das obrigações. Fontes da relação obrigacional. Das 
modalidades de obrigações. Obrigações civis e naturais. Obrigações Propter Rem. 
Obrigações Positivas e Negativas. Obrigações de dar, fazer e não fazer Obrigações unitárias e 
solidárias. Obrigações Principais e Acessórias; Divisíveis e indivisíveis; Instantâneas e 
Contínuas; Simples e Cumulativas; Facultativas; Condicionais, Morais e a Termo. Transmissão 
das Obrigações (cessão de crédito e débito). Efeitos das Obrigações. Prestação de Juros. 
Pagamento. Meios de extinção das Obrigações. Inadimplemento das obrigações. Mora. 
Conseqüências da inexecução. Cláusula Penal. Perdas e danos. Caso Fortuito e Força Maior. 
Constitucionalização do Direito das Obrigações e os Deveres gerais de Conduta nas 
obrigações civis. Responsabilidade civil. 
 
Bibliografia Básica 
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1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. 
22. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. V.2.  

 
2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 

21. Ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007. V.2.  
 

3. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: 
Obrigações. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. V.2  

 
Bibliografia Complementar 
 

1. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações: 1. 
Parte. 33. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. V.4. 

2. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações: 2. 
Parte. 35. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. V.5. A parte de imagem com 
identificação de relação rId1 não foi encontrada no arquivo. 

3. RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações:lei nº 10.406, DE 10.01.2002. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

4. RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: lei nº 10.406, de 10.01.2002. 4. 
Ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

5. ESPINOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e 
indivisíveis. Campinas, SP: Bookseller, 2005.  

6. GOMES, Orlando. Obrigações. 16. Ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 
2006.  

7. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos. 9. Ed. atual. São Paulo: Atlas, 2009. V.2 

 
2. Direito Constitucional II 
Ementa 

Organização Federativa do Estado brasileiro. Estado de Defesa e Estado de Sítio. 
Forças Armadas e Segurança Pública. Separação dos Poderes: Poder Legislativo, 
Poder Executivo e Poder Judiciário; Competências e Atribuições do Presidente da 
República; Crimes Comuns e de Responsabilidade; Julgamento; Processo Legislativo e 
suas fases; Competência do Poder Legislativo; Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI); Órgãos do Poder Judiciário: competência e composição; Funções Essenciais à 
Justiça: Ministério Público, Defensorias Públicas e Advocacia. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. Ed. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2006. 

2. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008;  

3. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2007. 

 
Bibliografia Complementar 
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1. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

 
2. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33. Ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2007.  
 

3. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense. 2005.  
 

4. SANTOS, MauríliaLaurido dos. Interpretação constitucional no controle judicial das 
políticas públicas. Porto Alegre: Sérgio Antonio fabris, 2006.  

 
5. TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 21. Ed. rev. e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006.  
 

6. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. Ed. atual. São Paulo: Atlas, 2007 
 

4. Direito Penal II 
Ementa 

Concurso de pessoas: conceito, teorias, requisitos, autorais, co-autoria, participação. 
Concurso de crimes: concurso material, concurso formal, crime continuado: conceito, 
requisitos, tipos, aplicação da pena. Pena: conceito, tipos, reclusão, detenção, 
aplicação da pena. Medida de segurança: quando se aplica, quais são as espécies, de 
que forma e aplicada no Estado do para. Suspensão condicional da pena. Livramento 
condicional. Ação pena: espécies. Extinção da punibilidade. Prescrição. 

 
Bibliografia Básica 

 
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal; parte geral. 14. Ed. rev., atual. 

eampl. São Paulo: Saraiva, 2009. V.1 
2. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 24. Ed. rev. e atual. 

São Paulo: Atlas, 2007. V.1 
3. JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 30. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. V.1. 

 
Bibliografia Complementar 

 
1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: Parte Geral. 17. Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006.  
2. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. V.1 e 2.  
3. QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 5. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009.  
4. BIACHINI, Alice; MOLINA, Antonio Garcia- Pablos de.; GOMES, Luiz Flávio. Direito 

penal: introdução e princípios fundamentais. 2. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009.  

5. WELZEL, Hans. Direito penal. Campinas, SP: Romana, 2003.  
6. CRETELLA JUNIOR, Jose; CRETELLA NETO, Jose. 1.000 perguntas e respostas de direito 

penal: para as provas das faculdades de direito, para os exames da OAB - Ordem dos 
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Advogados do Brasil; para concursos públicos, para o provão do MEC.19. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

7. GOMES, Marcus Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção antecipada 
da pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  

 
4.Filosofia Geral e Jurídica 
 
 Ementa 

Lógica Formal e Raciocínio Jurídico. Argumentação lógica analítica e a lógica do 
razoável; análise lógica e argumentação jurídica, falácias. Teorias da Argumentação 
Jurídica. Retórica e Argumentação Jurídica. Filosofia Analítica do Direito e Pós-
Positivismo. Positivismo normativista de Kelsen. Hart e o sistema de regras primárias 
e secundárias. Lon Füller e a moralidade interna do direito. Direito como Integridade 
de Ronald Dworkin. Autoridade e Direito em Jospeh Raz. Jusnaturalismo de Finnis. 
Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy. Nikklas Luhman e o direito como 
sistema autopoiético; Teoria do Discurso e Direito de Habermas; 
 

Bibliografia Básica 
1. COPI, Irving M. Introdução à lógica.  Ed. Mestre Joce: São Paulo, 1978, 2ª edição 
2. POLOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito. São Paulo: Martins fontes, 2005. (Justiça 

e direito). 
3. MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós - modernismo. São Paulo: 

Martins fontes, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade na ética e na 
ciência. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

2. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Forense: São Paulo, 2011. 
3. ALVES, Alaôr Caffé. Lógica: Pensamento Formal e Argumentação. 5ª ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011.   
4. BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Trad. de Fernando Baptista e Ariani 

Sudatti. 3ª ed. Bauru: Edipro, 2005. 
5. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Martins Fontes: São Paulo, 2ª edição, 2007. 
6. FINNIS, John. Lei Natural e Direito natural.  Editora Unisinos, 2007.  
7. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tempo 

Brasileiro, 1992, vol.1. 
8. HART, H. L. A. O conceito de Direito. Martins fontes: São Paulo, 2009. 
9. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
10. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Martins Fontes: São Paulo, 8ª edição, 2011. 
11. LUHMANN, Nikklas. Sociologia do Direito I. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1ª 

edição, 1983. 
12. MACCORMICK, NEIL. Argumentação Jurídica e Teoria do Direito. Martins Fontes: São 

Paulo, 2006. 
13. RAZ, Joseph. Razão Prática e Normas. Elsevier-Campus: São Paulo, 2009. 

 
4. TEORIA GERAL DO PROCESSO 
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Ementa 
 

Noções introdutórias e históricas. denominação do direito processual e sua divisão. 
Evolução do direito processual. direito objetivo, direito subjetivo, pretensão, lide. 
Fontes do direito processual. norma processual: no tempo e no espaço.  
Princípios e garantias constitucionais. princípios infraconstitucionais. 
Processo e constituição. institutos fundamentais do direito processual: jurisdição, 
ação e processo. aplicação do direito processual. jurisdição: conceito (doutrinas). 
princípios. Espécies: jurisdição voluntária; jurisdição contenciosa. substitutivos da 
jurisdição. Limites – competência. processo: natureza jurídica do processo. 
pressupostos processuais. ação: conceito de ação. teorias da ação (civilista e como 
direito autônomo). as condições da ação. conseqüências da carência de ação. 
sentença de mérito e de carência. coisa julgada material. classificação das ações. 
elementos da ação. 
 

Bibliografia Básica 
 

1. LACERDA, GALENO. TEORIA GERAL DO PROCESSO. RIO DE JANEIRO: FORENSE, 2008. 
 

2. MARINONI, LUIZ GUILHERME. TEORIA GERAL DO PROCESSO. 3. ED. REV. E ATUAL. 
SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2008. (CURSO DE PROCESSO CIVIL, 1). 

3. GRECO FILHO, VICENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO. 19. REV. E ATUAL. 
SÃO PAULO: SARAIVA, 2006. V.1 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. SANTOS, moacyramaral primeiras linhas de direito processual civil. 24. Ed. Rev. E 
atual. São paulo: saraiva, 2005. V.1 

2. SANTOS, Ernane Fidélis Dos. Manual De Direito Processual Civil: Execução E Processo 
Cautelar. 10. Ed. Rev. E Atual. São Paulo: Saraiva, 2006. V.2. 

3. Carnelutti, Francesco. Como Se Faz Um Processo. 4. Ed. São Paulo: Minelli, 2006. 
4. LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos Sobre O Processo Civil Brasileiro. São Paulo: 

Bestbook, 2004. 
5. ALVIM, JOSÉ EDUARDO CARREIRA. Teoria Geral Do Processo. 11. Ed. Rev., Ampl. E 

Atual. Rio De Janeiro: Forense, 2007. 
 

QUARTO SEMESTRE 
 

1. DIREITO ADMINISTRATIVO I 
 
Ementa 

Fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; 
fundamentos históricos e constitucionais. Administração Pública. Conceito. 
Administração Pública como atividade. Função administrativa do Estado. 
Administração como sujeito: pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. 
Desconcentração e descentralização. Estrutura: administração direta e indireta. 
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Órgãos públicos: teorias, conceito, natureza, classificação. Regime jurídico da 
Administração Pública. Poderes da Administração Pública. Serviço público. Agentes 
políticos. Particulares em colaboração com a Administração. Responsabilidade. 
Servidores Públicos. Conceito. Categorias: estatutário, trabalhista e temporário. 
Regime constitucional. Direitos e deveres. Regime previdenciário. Provimento e 
vacância. Ato Administrativo. Conceito. Atributos. Elementos. Classificação. Vícios. 
Extinção e convalidação. Confirmação. Licitação. Conceito. Princípios. Dispensa e 
inexigibilidade. Modalidades. Procedimento. Anulação e Revogação. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. 

2. MELLO, Celso Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2007. 

3. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1997. 

4. GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2007 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. CRETELLA JR., José. Das Licitações Públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
2. _____________, José. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

 
3. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2007. 
4. __________, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa. São Paulo: 

Atlas, 2007. 
 

5. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2006. 

6. ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 
Editora Impetus. 

 
2.  DIREITO CIVIL III 
 
Ementa 
 

Contratos. Princípios Fundamentais dos Contratos. Contrato e mudança social. 
Justiça e hermenêutica contratual. Formação dos contratos. Classificação dos 
Contratos. Contratos Atípicos. Efeitos dos Contratos. Extinção dos Contratos. Evicção, 
Vícios Redibitórios, Teoria da Imprevisão e Cláusula rebus sic stantibus. Contratos em 
espécie: Compra e Venda, Cláusulas Especiais de Compra e Venda. Preferência. 
Permuta. Doação. Empréstimo (Comodato e Mútuo). Depósito. Locação. Lei nº 
8.245/01. Empreitada. Prestação de Serviços. Mandato. Fiança. Jogo e Aposta. 
Arrendamento. Atos unilaterais. 

 
Bibliografia básica 
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1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria das obrigações 

contratuais e extracontratuais. 23. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.  
2. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: contratos: declaração 

unilateral de vontade, responsabilidade civil. 12. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. V.3. 

3. VENOSA, Silvio de salvo. Direito civil: contratos em espécie. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 
2007. V.3 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. LAWAND, Jorge José. Teoria Geral dos Contratos Eletrônicos. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2003.  

2. MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual Prático dos Contratos: 
administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, 
marítimos: doutrina, legislação, jurisprudência e formulários. 8. Ed. rev., atual. 
eampl. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  

 
3. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos: lei nº 10.406, de 10.01.2002. 6. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006.  
4. DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 6. Ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2006. V.1,2,3,4 e 5.  
5. ESPINOLA, Eduardo. Dos contratos nominados no direito civil brasileiro. Atual. 

Campinas, SP: Bookseller, 2002. 
 
3. DIREITO EMPRESARIAL I 
 
Ementa 
 

Teoria da Empresa. Empresa. Empresário. Caracterização e inscrição. Capacidade. 
Registro. Nome empresarial. Escrituração. Estabelecimento Empresarial. Atributos e 
Elementos do Estabelecimento Empresarial. Propriedade Intelectual. Sociedades 
empresariais no Novo Código Civil. Sociedades limitadas: características e 
pressupostos. Sociedades anônimas: características e pressupostos. Outros tipos 
societários. Desconsideração da personalidade jurídica. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. BORBA, Jose Edwaldo Tavares. Direito Societário. 10. Ed. rev., aum. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007. 

2. REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 27. Ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010. V.2 

3. MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários 
individuais, microempresas, sociedades empresariais, fundo de comercio. 32. Ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009 

 
Bibliografia Complementar 
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1. ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das Sociedades Comerciais: direito de empresa. 

16. Ed. rev., atual. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2007. 
2. COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 13. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. V.2. 
3. COELHO, Fabio Ulhoa. A Sociedade Limitada no Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 

2003. 
4. BING, Plinio Paulo. Sociedade Limitada: atos mercantis afins no contexto do código 

civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2006. 
5. COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 

sociedade anônima. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
 
4. DIREITO PENAL III 
 
Ementa 
Estudo dos crimes em espécie. Dos crimes contra a pessoa: Crimes contra a vida. Lesões 
corporais. Periclitação da vida e da saúde. Rixa. Crimes contra a honra. Crimes contra a 
liberdade individual. Crimes contra o patrimônio. Crimes Contra a propriedade imaterial. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal; parte geral. 14. Ed. rev., atual. 
eampl. São Paulo: Saraiva, 2009. V.2  

2. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 24. Ed. rev. e atual. 
São Paulo: Atlas, 2007. V.2.  

3. JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 30. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. V.2. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: Parte Especial. 17. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

2. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte especial. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. V.1 e 2.  

3. QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte especial. 5. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009.  

4. BIACHINI, Alice; MOLINA, Antonio Garcia- Pablos de.; GOMES, Luiz Flávio. Direito 
penal: introdução e princípios fundamentais. 2. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009.  

 
5. WELZEL, Hans. Direito penal. Campinas, SP: Romana, 2003.  

 
6. CRETELLA JUNIOR, Jose; CRETELLA NETO, Jose. 1.000 perguntas e respostas de direito 

penal: para as provas das faculdades de direito, para os exames da OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil; para concursos públicos, para o provão do MEC.19. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  
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7. GOMES, Marcus Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção antecipada 
da pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  

 
8. MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos 

polêmicos. 7. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 

9. RABINOWICZ, Léon. O crime passional. São Paulo: Mundo jurídico, 2007. 
 

10. BEVILAQUA, Clóvis. Criminologia e direito. Campinas, SP: Red livros, 2001.  
 

11. TEIXEIRA, Renildo do Carmo. O novo porte de arma: lei nº 9.437/97. Campinas, SP: 
Mizuno, 1997.  

 
 
5. DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 
Ementa 

Processo e Procedimento. Petição inicial. Litisconsórcio. A resposta do Réu.   
Reconvenção, inatividade processual. Declaração Incidente. Do julgamento conforme 
o estado do processo. Da prova. A audiência. Intervenção de terceiros. A sentença. 
Coisa julgada. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. ALVIM NETO, José Manuel de Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 11. 
Ed. rev., ampl. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. V.1  

 
2. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral 

do direito processual civil e processo de conhecimento. 47. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. V.1 

 
3. CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19. Ed. rev. Rio 

de Janeiro: Lumen Júris, 2009. V.1  
 

Bibliografia Complementar 
 

1. ARAUJO, Jose Henrique Mouta. Acesso à justiça e efetividade do processo: a ação 
monitória é um meio de superação dos obstáculos. Curitiba: Juruá, 2006.  

2. ARAÚJO, Jose Henrique Mouta; SALGADO, Gustavo Vaz. Recursos Cíveis: manual 
sobre as alterações ocorridas na Reforma processual. Curitiba: Juruá, 2003.  

3. CARNEIRO, Athos Gusmão. Audiência de instrução e julgamento e audiências 
preliminares. 13. Ed. Atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007.  

4. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 19. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006. PACHECO, José da Silva. Evolução do Processo Civil Brasileiro: desde as 
origens ate o advento do novo milênio. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  

5. SANTOS, MoacyrAmaral Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24. Ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2005. V.1  
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6. SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil: execução e processo 
cautelar. 10. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. V.2.  

7. SILVA, Ovidio A. Baptista da. Curso de direito processual civil: processo de 
conhecimento. 7. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002. V.1  

8. OLIVEIRA, Dimas Terra de. Comentários ao código de processo civil em poesia. São 
Paulo: Mundo Jurídico, 2007.  

9. LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: 
Bestbook, 2004.  

10. ROSEMBERG, Leo. Da jurisprudência no processo civil. Campinas, SP: Impactus, 2005.  
11. THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 10. Ed. rev., ampl. 

e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007.  
12. SCHONKE, Adolf. Direito processual civil. Campinas: Romana, 2003.  
13. CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. 4. Ed. São Paulo: Minelli, 2006.  

 
14. FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Campinas, SP: Bookseller, 2006.  
15. GOLDSCHIMIDT, James. Direito processual civil. Campinas, SP: Bookseller, 2003. T. 1.  
16. PASSOS, Jose Joaquim Calmon de.Comentarios ao código de processo civil: lei n° 

5.869, de 11 de janeiro de 1973:arts. 270 a 331. 9.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. V. 3. 

QUINTO SEMESTRE 
1. Direito Administrativo II 
 
Ementa 
 

Contrato Administrativo. Conceito. Características. Rescisão. Formalidades. 
Modalidades. Contratos de gestão. Convênio e consórcio administrativo. 
Terceirização na Administração Pública Intervenção do Estado. Intervenção do 
Estado sobre o domínio Econômico. Conceitos e Fundamentos políticos e jurídicos da 
intervenção. Competência, procedimentos e limites da intervenção. Meios de 
intervenção do Estado no domínio económico: o controle de preços, o controle do 
abastecimento, a repressão ao abuso do poder económico, o monopólio, a 
fiscalização, o incentivo e planejamento. Restrições do Estado sobre a propriedade 
privada. Fundamentos: supremacia do interesse público e função social da 
propriedade. Limitação administrativa. Ocupação temporária. Requisição 
administrativa. Tombamento. Servidão administrativa. Edificação ou parcelamento 
compulsório. Desapropriação. Responsabilidade dos Servidores Públicos -
Responsabilidade civil, penal e administrativa. Improbidade administrativa. Processo 
administrativo. Modalidades. Princípios. Meios de apuração da responsabilidade: 
verdade sabida, sindicância e processo disciplinar. Responsabilidade civil do Estado. 
Bens públicos. Conceito. Classificação. Regime jurídico. Alienação e aquisição. 
Utilização por particulares: uso privativo e uso comum. Bens públicos em espécie. 
Controle da Administração Pública 
 

Bibliografia básica 
 

1. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. 
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2. MELLO, Celso Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2007. 

3. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1997. 

4. GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2007 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. CRETELLA JR., José. Das Licitações Públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
 

2. ________, José. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
3. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2007. 
4. ________, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa. São Paulo: Atlas, 

2007. 
5. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2006. 
6. ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 

Editora Impetus. 
 
3.DIREITO CIVIL IV 
 
Ementa 
 

Direito das Coisas: fontes, princípios e conceitos fundamentais. 
Posse: conceito, efeitos, teorias, natureza, classificação, modos de aquisição e perda. 
Propriedade: fundamento, classificação, modos de aquisição, perda e restrições a 
esse direito; direito de vizinhança; condomínio geral; condomínio edilício; 
propriedade resolúvel e propriedade fiduciária; superfície; servidões; usufruto; uso 
habitação; direito do promitente comprador. Direitos reais sobre coisas alheias: 
gozo, enfiteuse, servidão, usufruto, uso, garantia, penhor, anticrese e hipoteca, 
promessa de compra e venda, superfície. Concessão de uso especial para fins de 
moradia e concessão do direito real de uso. Direitos autorais. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 25. Ed.Vol. 4. 
São Paulo: Saraiva, 2010.  

2. GOMES, Orlando. Direito Reais. 20. Ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 
2010.  

3. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: direitos reais: posse, 
propriedade, direitos reais de fruição, garantia e aquisição. 20. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas. 38. Ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.  
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2. RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas: lei n° 10.406, de 10.01.2002. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

3. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos Reais. 9. Ed São Paulo: Atlas, 2009.  
4. RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: lei nº 10.406, de 10.01.2002. 4. 

Ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  
5. LIMA FILHO, Ivan. Direito civil. Belém: Facto, 2008. 

 
4. DIREITO EMPRESARIAL II 
 
Ementa 

Títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Operações virtuais. Disciplina 
pelo Novo Código Civil. Saque. Emissão. Aceite. Endosso. Aval. Vencimento. 
Pagamento. Protesto. Ação cambial. Letra de Câmbio. Nota Promissória. Cheque. 
Duplicata. Títulos de crédito impróprios. Contratos Mercantis. 
 

Bibliografia Básica 
 

1. REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 27. Ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010. V.2. 

2. SOUTO, Marcos Juruena Villela (Coord.). Direito administrativo empresarial. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006. 

3. COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa: empresa e 
estabelecimento, títulos de crédito. 12. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. V.1. 

 
Bibliografia Complementar 
  

1. MARTINS, João Marcos Brito. Direito de seguro: responsabilidade civil das 
seguradoras.3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

2. RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa: lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. 

3. GUSMAO, Monica. Curso de direito empresarial. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2007. 

4. MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial. 
São Paulo: Atlas, 2004. V. 1. 

5. ASCARELLI, Tullio. Panorama do direito comercial. 2. Ed. Sorocaba, SP: Minelli, 2007 
 
5. DIREITO PENAL IV 
 
Ementa 
 

Estudo dos crimes em espécie. Crimes contra a Dignidade Sexual. Crimes contra a 
família. Crimes Contra a Saúde Pública. Crimes Contra a Fé Pública. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal; parte geral. 14. Ed. rev., atual. 
eampl. São Paulo: Saraiva, 2009. V.2  
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2. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 24. Ed. rev. e atual. 
São Paulo: Atlas, 2007. V.2.  

3. JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 30. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. V.2. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: Parte Especial. 17. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

2. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte especial. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. V.1 e 2.  

3. QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte especial. 5. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009.  

4. BIACHINI, Alice; MOLINA, Antonio Garcia- Pablos de.; GOMES, Luiz Flávio. Direito 
penal: introdução e princípios fundamentais. 2. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009.  

5. WELZEL, Hans. Direito penal. Campinas, SP: Romana, 2003.  
6. CRETELLA JUNIOR, Jose; CRETELLA NETO, Jose. 1.000 perguntas e respostas de direito 

penal: para as provas das faculdades de direito, para os exames da OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil; para concursos públicos, para o provão do MEC.19. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

7. GOMES, Marcus Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção antecipada 
da pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  

8. MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos 
polêmicos. 7. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 2002. 

9. RABINOWICZ, Léon. O crime passional. São Paulo: Mundo jurídico, 2007. 
10. BEVILAQUA, Clóvis. Criminologia e direito. Campinas, SP: Red livros, 2001.  
11. TEIXEIRA, Renildo do Carmo. O novo porte de arma: lei nº 9.437/97. Campinas, SP: 

Mizuno, 1997.  
12. QUEIROZ, Jose Fleuri; Queiroz, Allan Francisco. Filosofia do direito: suicídio é ou não 

é crime? : induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e eutanásia. São Paulo: 
Mundo jurídico, 2007.  

13. SARMENTO, Jose Augusto Nogueira. Direitos humanos e egressos do sistema 
penitenciário. Belém: Paka-tatu, 2008. 

14. SILVA, Luiz Cláudio. Manual prático do advogado criminalista: como advogar nos 
juizados especiais criminais estaduais e federais e no juízo criminal comum. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

15. MEREU, Ítalo. A morte como pena: ensaio sobre a violência legal. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005.  

16. FIORETTI, Julio. Sobre a legítima defesa: estudo de criminologia. Sorocaba, SP: 
Minelli, 2006.  

17. FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 6. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Revista 
dos tribunais, 2007.  

18. FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coord.). Código penal e sua interpretação: 
doutrina e jurisprudência. 8. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 
2007. 

 
6.DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
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Ementa 
 
Teoria Geral dos Recursos. Apelação. Agravo. Embargos Infringentes. Embargos de 
Declaração. Recurso Ordinário. Recurso extraordinário. Recurso Especial. Coisa Julgada. Ação 
Rescisória. Uniformização de Jurisprudência. Declaração Incidental de Inconstitucionalidade. 
Ações Constitucionais: Mandado de Segurança, Habeas Data, Mandado de Injunção, Ação 
Popular e Ação Civil Pública. 
 
 
 
 
Bibliografia Básica 
 

1. CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 16. Ed. atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008. V.1 e 2.  

2. DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual 
civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela.4. Ed. rev. e atual. Salvador,BA: 
JusPodivm, 2009. V.2  

3. ALVIM NETO, José Manuel de Arruda. Manual de Direito Processual Civil: processo de 
conhecimento. 11. Ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  

 
Bibliografia Complementar 
 

1. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil Brasileiro: Exposição sistemática 
do procedimento. 28. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  

2. SANTOS, MoacyrAmaral Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24. Ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2005. V.1.  

3. SATTA, Salvatore. Direito processual civil.Campinas,SP: LZN, 2003.V.1 e 2.  
4. GOLDSCHIMIDT, James. Direito processual civil. Campinas, SP: Bookseller, 2003. T. 1e 

2.  
5. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 20. Ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2009. V. 2.  
6. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: processo de 

execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de urgência. 41. Ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007. V.2.  

7. SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil: execução e processo 
cautelar. 10. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. V.2. 

 
7.LIBRAS 
 
Ementa 
 
Leis e Decretos-Leis acerca do Direito da Pessoa com Deficiência. Aspectos clínicos, 
educacionais e sócio-antropológicos da surdez. Histórico da Língua de Sinais; Língua de sinais 
e língua portuguesa para surdos; Identidades e cultura surda; Políticas de inclusão do surdo; 
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Estudos e complexidades inerentes a Libras. Aspectos Linguísticos da Língua Brasileira de 
Sinais. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte (editores). Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, Volume I: Sinais de A a 
L. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 

2. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte (editores). Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, Volume II: Sinais de M 
a Z. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 

3. CASTRO Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por Língua 
Brasileira de Sinais. 4. Ed. Brasília, DF: Senac, 2011 

4. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA – 6. ed. – 
Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 545 p. – (Série legislação ; n. 
55) 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 
2. QUADROS, Ronice Müller e KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  
3. QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Lingüística aplicada à língua de sinais  
4. brasileira. Artmed. Porto Alegre. 2003 (no prelo).   
5. SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3ª Ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2005. 
6. STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre cultura surda. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2008. 
7. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial. 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 1998. v. 111 (serie Atualidades pedagógicas.n.4). 
 

SEXTO SEMESTE 
 

1. DEONTOLOGIA JURÍDICA 
      
 Ementa 
 

Ética: significado, finalidade e divisão. Bioética. Ética e Constituição. História da ética. 
Bioética e direito. Ética e profissão. Consciência ética do jurista e papel social. 
Advocacia pública e privada. Magistratura. Ministério Público. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional.8. ED. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  
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2. LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB:de acordo com a lei 
n.11.902/2009. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

3. ARAÚJO JR., Marco Antonio. Elementos de Direito:ética profissional. Porto Alegre: 
Premier, 2005 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. São Paulo: RT, 2006. 
2. VALLS, Álvaro Luiz Montenegro. O que é Ética? São Paulo: Brasiliense, 1996.  
3. VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Direito. São Paulo: Loyola, 2002. 
4. CARLIN, Volnei Ivo. Deontologia Jurídica: ética e Justiça. Florianópolis: OAB/SC, 2005.  
5. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2010. 

 
2. DIREITO CIVIL V 
 
Ementa 
 

Direito de Família: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e temas 
relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Do Casamento: Capacidade; 
Impedimentos; Causas suspensivas; Processo de habilitação; Celebração e provas do 
casamento; Invalidade do casamento; Eficácia do casamento e Dissolução da 
sociedade e do vínculo conjugal. Estudo dos Regimes de bens matrimoniais: O Pacto 
antenupcial (características e efeitos jurídicos); espécies de regimes matrimoniais e 
seus efeitos jurídicos. Das Relações de parentesco: Proteção da pessoa dos filhos; 
Filiação; Reconhecimento dos filhos; Adoção; Guarda; Poder familiar (exercício, 
suspensão e extinção); Bens de família (Usufruto e administração dos bens) e 
Alimentos. Da União estável: Conceitos introdutórios; Efeitos patrimoniais e pessoais; 
Características e elementos caracterizadores; Conversão; extinção e impedimentos 
legais do instituto; estudo e análise da união homoafetiva. Da Tutela e Curatela: 
Conceitos introdutórios dos institutos; legitimidade dos institutos; objetos de analise 
dos institutos; efeitos e características jurídicas dos institutos; impedimentos legais e 
dissolução dos institutos. 
 

Bibliografia Básica  
 

1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 5 – Direito de Família. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

2. RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. Vol. 6 – Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2007. 
3. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. 6 – Direito de Família. São Paulo: Atlas, 

2009 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 

2. CAHALI, Yussef Said. Divórcio e Separação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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3. CAPEZ, Fernando; MALTINTI, Eliana Raposo. Direito Civil – Direito de Família e 
Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2008. 

4. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

5. MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
6. BERENICE DIAS, Maria. Manual do direito de família. 8.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. 
7. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro–Direito de Família. 8.ed. Vol. 06. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 
8. BERENICE DIAS, Maria. União homoafetiva. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2012. 
9. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novas; et.al. Direito de família. Vol. 07. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
10. VELOSO, Zeno. Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
 
3. Direito do Trabalho I 
        
 Ementa 
 

Teoria Geral do Direito do Trabalho. Relação de emprego e Relações de Trabalho. 
Contrato Individual de Trabalho. Empregado. Empregador. Terceirização. 
Remuneração e Salário. Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. Alteração 
do contrato de trabalho. Trabalho do Menor e da Mulher.  Segurança e Saúde do 
Trabalho. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho.33ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008.  

2. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.  23ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008.. 

3. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14a ed. São Paulo: LTr, 
2013. 

4. BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 9 ed. São Paulo: LTr, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 5ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 33ed. São Paulo: LTR, 2007. 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 4d. Rio de Janeiro: Forense, 
2010. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. Saraiva: São Paulo, 2013. 
SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho. 3ª ed. Método: São Paulo, 2010. 
 
4. Direito Empresarial III 
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Ementa 
         

A Nova Disciplina trazida pela Lei 11.101/2005. Falência e Recuperação de Empresas. 
Disposições comuns. Falência. Recuperação judicial. Recuperação extrajudicial. Plano 
para microempresas e empresas de pequeno porte. Convolação da recuperação 
judicial em falência. Extinção das obrigações do falido. 
 

Bibliografia Básica 
 

1. COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Saraiva, 2010. 

2. NEGRÃO, Ricardo. Aspectos Objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 
São Paulo: Saraiva, 2009.  

3. PAIVA, Luiz Fernando Valente. Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

 
Bibliografia Complementar 
  

FAZZIO JR, Waldo Fazzio. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 5. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
TOLEDO, Paulo F. Campos Salles. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva, 2010.  
BING, Plinio Paulo. Sociedade limitada: atos mercantis afins no contexto do código 
civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2006.  
PACHECO, Jose da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência: em 
conformidade com a lei nº 11.101/05 e alteração da lei nº 11.127/05. Rio de janeiro: 
Forense, 2009.  
BRASIL. LEIS. Lei de falências: decreto lei 7.661de 21 de junho de 1945. Leme: Editora 
de direito, 2004.  
SANTOS, Paulo Penalva (Coord.) A nova lei de falências e de recuperação de 
empresas: lei nº 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

 
5. DIREITO PENAL V 
 
Ementa 
 

Teoria dos crimes contra os interesses do Estado: crimes contra a Administração 
Pública; Direito Penal Especial: Lei nº. 9.099/95 – Juizados Especiais Criminais. Lei dos 
Crimes Hediondos (Lei nº. 8.072/90). Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9.503/97). 
Estatuto do Desarmamento (Lei nº. 10.826/2003). Lei Maria da Penha (Lei nº. 
11.340/2006). Lei de Drogas (Lei nº. 11.343/2006). 

 
Bibliografia Básica. 
 

1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal; parte geral. 14. Ed. rev., atual. 
eampl. São Paulo: Saraiva, 2009. V.2  
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2. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 24. Ed. rev. e atual. 
São Paulo: Atlas, 2007. V.2.  

3. JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 30. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. V.2. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: Parte Especial. 17. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

2. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte especial. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. V.1 e 2.  

3. QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte especial. 5. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009.  

4. BIACHINI, Alice; MOLINA, Antonio Garcia- Pablos de.; GOMES, Luiz Flávio. Direito 
penal: introdução e princípios fundamentais. 2. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009.  

5. WELZEL, Hans. Direito penal. Campinas, SP: Romana, 2003.  
6. CRETELLA JUNIOR, Jose; CRETELLA NETO, Jose. 1.000 perguntas e respostas de direito 

penal: para as provas das faculdades de direito, para os exames da OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil; para concursos públicos, para o provão do MEC.19. Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

7. GOMES, Marcus Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção antecipada 
da pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  

8. MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos 
polêmicos. 7. Ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 2002.  

9. RABINOWICZ, Léon. O crime passional. São Paulo: Mundo jurídico, 2007. 
10. BEVILAQUA, Clóvis. Criminologia e direito. Campinas, SP: Red livros, 2001.  
11. TEIXEIRA, Renildo do Carmo. O novo porte de arma: lei nº 9.437/97. Campinas, SP: 

Mizuno, 1997.  
12. QUEIROZ, Jose Fleuri; Queiroz, Allan Francisco. Filosofia do direito: suicídio é ou não 

é crime? : induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e eutanásia. São Paulo: 
Mundo jurídico, 2007.  

13. SARMENTO, Jose Augusto Nogueira. Direitos humanos e egressos do sistema 
penitenciário. Belém: Paka-tatu, 2008. 

14. SILVA, Luiz Cláudio. Manual prático do advogado criminalista: como advogar nos 
juizados especiais criminais estaduais e federais e no juízo criminal comum. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.  

15. MEREU, Ítalo. A morte como pena: ensaio sobre a violência legal. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 

 
6. Direito Processual Civil III 
 
Ementa 

Execução: conceito, classificação, princípios. Títulos executivos. Boa-fé na execução. 
Suspensão e extinção da execução. Liquidação de sentença. Execução das obrigações 
de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia. Penhora e expropriação de bens 
do devedor. Defesa do executado. Execução em face da Fazenda Pública. Execução 
fiscal. 
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Bibliografia Básica  
 

1. ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010.  

2. THEODORO JR., Humberto. Processo de Execução e Cumprimento de sentença. São 
Paulo: Leud, 2009.  

3. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS. (v.03). Rio de janeiro: forense, 2007. (04 ex. 37. Ed./ 09 ex. 38 ed.) 

 
 
 
Bibliografia Complementar  
 

1. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 20. Ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. V. 2.  

2. NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São 
Paulo: Saraiva, 2010.  

3. NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado 
e legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  

4. BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010.  

5. CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o processo penal. Campinas: brookseller, 2004. 
v.03.  

6. BERTOLO, Jose Gilmar. Pratica processual civil anotada. Campinas: mizuno, 2005. 
 

SÉTIMO SEMESTRE 
1. DIREITO CIVIL VI 
 
Ementa 
 

Direito das Sucessões: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 
temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Da Sucessão em geral: 
Herança e administração; Vocação hereditária; Aceitação e renúncia da herança; 
Excluídos da sucessão; Herança jacente e vacante e Petição de herança. Da Sucessão 
legítima: Ordem da vocação hereditária; Herdeiros necessários e Direito de 
representação. Da Sucessão testamentária: Testamento em geral; Capacidade de 
testar; Formas ordinárias do testamento: testamento público, cerrado e particular; 
Codicilos; Testamentos especiais: testamento marítimo, aeronáutico e militar; 
Disposições testamentárias; Legados: efeitos, pagamento e caducidade; Direito de 
acrescer entre herdeiros e legatários; Substituições: vulgar, recíproca e 
fideicomissária; Deserdação; Redução das disposições testamentárias; Revogação e 
rompimento do testamento e Testamenteiro. Do Inventário: Conceitos introdutórios; 
Sonegados; Pagamento das dívidas e Colação. Da Partilha: Conceitos introdutórios; 
Garantia dos quinhões hereditários e anulação da partilha. 

 
Bibliografia Básica 
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1. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. Vol. 6. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 
2. GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
3. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
 

2. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. São 
Paulo Saraiva, 2011. 

3. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro–Direito das Sucessões. 8.ed. Vol. 
07. São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. PACHECO, José da Silva. Inventário e Partilhas na Sucessão Legítima e 
Testamentárias. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

5. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novas. Direito das Sucessões. 4.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. 

6. RODRIGUES, Silvio. Direito civil – Direito das Sucessões. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 
2011 

 
2. DIREITO DO TRABALHO II 
 
Ementa 
 

Duração do Trabalho. Férias. . Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Extinção do 
Contrato de Trabalho. Estabilidade e garantias de emprego. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho.33ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008.  

2. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.  23ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

3. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14a ed. São Paulo: LTr, 
2013. 

4. BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 9 ed. São Paulo: LTr, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 5ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
2. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 33ed. São Paulo: 

LTR, 2007. 
3. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 4d. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010. 
4. MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. Saraiva: São Paulo, 

2013. 
5. SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho. 3ª ed. Método: São Paulo, 2010. 
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3. DIREITO FINANCEIRO 
 
Ementa 
 

Necessidades públicas e atividade financeira do Estado. Conceito de Direito 
Financeiro. Normas gerais e regime constitucional do Direito Financeiro. Orçamento. 
Receitas Públicas: tributárias e não-tributárias. Despesas Públicas. Fiscalização e 
controle do orçamento. Tribunais de Contas. Responsabilidade Fiscal. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. CARNEIRO, Cláudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. 

2. OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. 

3. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18ª Ed. São Paulo: 
Renovar, 2011. 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. Salvador: JusPodium, 2012. 
2. REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4.320 Comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 34ª 

Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 
3. BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 18ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012.  
4. MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos 

Valder. Tratado de Direito Financeiro. Vol 1. São Paulo, Editoria Saraiva, 2013. 
5. _______. Tratado de Direito Financeiro. Vol 2. São Paulo, Editoria Saraiva, 2013. 

 
4.DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 
 
Ementa 
 
Das Tutelas em geral. Do Processo cautelar. Teoria Geral do Processo Cautelar. Dos 
Procedimentos Cautelares específicos Arresto. Seqüestro. Busca e Apreensão. Caução. 
Justificação. Alimentos provisionais. Atentado. Produção, notificações e interpelações. Ação 
de consignação em pagamento. Ação de usucapião. Ações possessórias. Ação de nunciação 
de Obra nova. Ações da Lei de Locações. Juizados especiais cíveis estaduais e federais. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. ALVIM NETO, José Manuel de Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

2. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
1997. 

3. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
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4. THEODORO JR., Humberto. Processo Cautelar. São Paulo: Leud, 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1993. 

2. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil Brasileiro: Exposição 
sistemática do procedimento. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

3. NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 
São Paulo: Saraiva, 2000. 

4. NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil 
comentado e legislação processual civil em vigor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. 

5. SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Saraiva, 1997. 

6. SANTOS, M. A. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

 
5. DIREITO PROCESSUAL PENAL I 
 
Ementa 
 
Teoria Constitucional do Processo Penal: instrumentalidade garantista do processo penal. 
Processo Penal: Conceito e objetivos. Garantias constitucionais do processo penal. Inquérito 
Policial: conceito, aplicabilidade, características, início da investigação policial: auto de 
prisão em flagrante e portaria, representação, requisição e requerimento, arquivamento e 
conclusão da investigação. Ação penal: conceito, fundamento,  condições da ação penal, 
condições de procedibilidade, pressupostos processuais. Espécies de ação penal (ação penal 
de iniciativa pública, ação penal de iniciativa pública condicionada, ação penal de iniciativa 
privada). Ação civil ex delicto. Competência: conceito, classificação e critérios 
determinadores. Competência absoluta e relativa. Modificação de competência. Conflito de 
competência. Questões e processos incidentes: questões prejudiciais, exceções, incidente de 
falsidade e incidente de insanidade mental. Prisão e Medidas Cautelares: conceito, 
aplicabilidade, requisitos. Prisão Preventiva (conceito, natureza jurídica, autoridade 
competente e pressupostos). Prisão Temporária (conceito, natureza jurídica e 
admissibilidade). Prisão Domiciliar (conceito e hipóteses). Liberdade provisória: conceito, 
natureza jurídica, requisitos, momento processual. Fiança: conceito, hipóteses de concessão, 
autoridade competente, perda da fiança, quebra da fiança, cassação da fiança e reforço da 
fiança. Outras Medidas Cautelares diversas da Prisão. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2000. 
2. MIRABETE, J. F. Processo Penal. Rio de Janeiro: Saraiva, 2005. 
3. NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 

2000. 
4. TOURINHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Rio de Janeiro: Saraiva, 2005. 
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Bibliografia Complementar 
 

BARBOSA, Marcelo Fortes. Garantias constitucionais de direito penal e de processo 
penal na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 1993. 
JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. Saraiva, 2005. 
KARAN, Maria Lúcia. Competência no Processo Penal. São Paulo: RT, 2005. 
MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 
1993. 
MIRABETE, J. F. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1997. 
TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 1993. 

 
6. ESTÁGIO I 
 
Ementa 
 
Atividades simuladas de prática das atividades forenses e não forenses. Elaboração de peças 
processuais simuladas. Atuação em processos simulados. Visitas orientadas a órgãos 
jurisdicionais e assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos Fóruns e 
Tribunais, com apresentação de relatórios das audiências. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. BITTAR, Eduardo C. B. CURSO DE ÉTICA JURÍDICA: ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL. 8. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

2. LOBO, Paulo. COMENTÁRIOS AO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB: DE ACORDO 
COM A LEI N. 11/902/2009. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011 

3. ARAÚJO JR., Marco Antônio. ELEMENTOS DE DIREITO: ÉTICA PROFISSIONAL. Porto 
Alegre: PREMIER, 2005 

 
Bibliografia Complementar: 
 

A bibliografia complementar será específica, de acordo com a área de estudo 
proposta e com trabalho desenvolvido. 

 
7. HERMENÊUTICA JURÍDICA 
 
Ementa 
 
Principais escolas hermenêuticas. especificidades e conceito da hermenêutica jurídica. os 
modos de produção do direito e os instrumentos hermenêuticos. Hermenêutica jurídica e 
jurisprudência. Interpretação do direito. Integração do direito como sistema legal 
compreendido na unidade, coerência e completude. Antinomias jurídicas. Aplicação do 
direito. Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais e dos tratados 
internacionais. Retórica constitucional; judicialização da política. 
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Bibliografia Básica 
 

1. BOBBIO, NORBERTO. TEORIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. BRASÍLIA: UNB, 
2003. 

2. FALCÃO, RAIMUNDO BEZERRA. HERMENÊUTICA. SÃO PAULO: MALHEIROS, 2000. 
3. STRECK, LENIO LUIZ. HERMENÊUTICA JURÍDICA E(M) CRISE. PORTO ALEGRE: 

LIVRARIA DO ADVOGADO, 2005. 
 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. FOUCAULT, MICHEL. A HERMENÊUTICA DO SUJEITO. SÃO PAULO: MARTINS 
FONTES, 2004. 

2. ENCARNAÇÂO, JOÃO BOSCO DA. FILOSOFIA DO DIREITO EM HABERMAS: A 
HERMENÊUTICA. 3. ED. LORENA: STILIANO, 1999. 

3. MAXIMILIANO, CARLOS. HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. 19. ED. RIO 
DE JANEIRO: FORENSE, 2006. 

 
4. BOBBIO, NORBERTO. TEORIA DA NORMA JURÍDICA. 3. ED. REV. SÃO PAULO: 

EDIPRO, 2005. 
5. FERRAZ JUNIOR, TÉRCIO SAMPAIO. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO: 

TÉCNICA, DECISÃO, DOMINAÇÃO. 4. ED. REV. E AMPL. SÃO PAULO: ATLAS, 2003. 
 

OITAVO SEMESTRE 
1. Direito Ambiental I 
 
Ementa 
 

Direito ambiental: a questao ambiental. Teoria geral do direito ambiental. Conceito, 
princípios, autonomia, fontes e relações com outras disciplinas. O bem jurídico 
ambiental. O direito subjetivo ao meio ambiente como direito fundamental. Direito 
constitucional ambiental. Competência legislativa e administrativa. Direito 
administrativo ambiental. Poder de polícia. Licenças ambientais e fiscalização 
administrativa. Política nacional do meio ambiente. Sisnama. Conama. Licenciamento 
ambiental. Eia. Rima. Direito penal ambiental. Direito civil ambiental. Dano ambiental 
e as responsabilidades administrativa, civil e penal. Responsabilidade civil do poder 
público sob o enfoque da omissão na tutela ambiental. Instrumentos processuais de 
proteção do ambiente. O ambiente internacional ambiental. 

 
 
Bibliografia Básica: 
 

1. ANTUNES, Paulo de Bessa.  Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
2. BENJAMIN, Antônio Herman V. Dano ambiental: prevenção, reparação e 

repressão. São Paulo: RT, 1993. 
3. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003.  
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4. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 

5. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: 
Saraiva, 1995. 

6. PRADO, Luis Regis. Crime contra o ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
19982004. 

7. SIRVINSKAS, Luis Paulo. Tutela penal do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à nova lei de crimes contra o meio ambiente 
e suas sanções administrativas. Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 1999. 

2. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Coimbra: Almedina, 1998. 

3. COSTA Jr. Paulo José da. Direito penal ecológico. Rio de Janeiro: Forense, 1996.  
4. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
 
5. FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas 

Ambientais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  
6. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. São Paulo: RT, 2003. 
7. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos. São Paulo: RT, 1994. 
 

2. DIREITO DO TRABALHO III 
 
Ementa 
 

Direito Coletivo do Trabalho. Princípios. Sindicatos. Convenção coletiva de Trabalho e 
Acordo Coletivo de Trabalho. Dissídio coletivo e Sentença normativa. Greve. 
Flexibilização, Desregulamentação e novos rumos do direito do trabalho. 

 
Bibliografia Básica: 
 

1. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14a ed. São Paulo: 
LTr, 2013. 

2. BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 9 ed. São Paulo: LTr, 
2012. 

3. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 4d. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 

 
Bibliografia Complementar:  
 

1. MARTINS, Sérgio Pínto. Direito do Trabalho. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
2. DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 4a ed. São Paulo: LTr, 

2012. 
3. SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho. 3a ed. São Paulo: Método, 2010. 
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4. MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. Saraiva: São Paulo, 
2013. 

5. MANUS, Pedro Paulo T. Direito do trabalho.  São Paulo: Atlas, 2011. 
 
3. DIREITO PROCESSUAL PENAL II 
 
Ementa 
 

Teoria da prova (conceito, momentos, sistemas, ônus e prova ilícita) e provas em 
espécie. Citações, intimações e notificações. Procedimentos: pressupostos de 
existência e validade Procedimento Comum: Procedimento Ordinário, Procedimento 
Sumário e Procedimento Sumaríssimo, fases e princípios regentes. Procedimentos 
Especiais: Tribunal do Júri e Lei de Drogas, fases e princípios regentes. Atos 
decisórios. Teoria das nulidades (sistema de nulidades e Constituição, natureza 
jurídica, conceito, princípios, espécies, efeitos). Nulidades em espécie. Teoria dos 
recursos (duplo grau, ações impugnativas autônomas – diferenças, natureza jurídica, 
conceito, características, princípios, efeitos, juízo de admissibilidade e juízo de 
mérito, condições recursais e pressupostos recursais). Recursos em espécie. Ações 
autônomas de impugnação: habeas corpus, mandado de segurança contra ato 
jurisdicional e revisão criminal. 
 

Bibliografia Básica 
 

1. GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 8.ed.São Paulo: Saraiva, 2010. 
2. GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no processo penal dos recursos em espécie, 
ações de impugnação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. 
3. GRINOVER, Ada Pellegrini; et al. As nulidades no processo penal.112.Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 

 
Bibliografia Complementar:  
 

1. DELMANTO JUNIOR, Roberto. As modalidades de prisão provisória e seu prazo de 
duração. 2. Ed. São Paulo: Renovar, 2001. 
2. JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. 17.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
3. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 32. Ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva 2010. V. 1. 
4. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 33. Ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva 2011. V. 1. 
5. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 32. Ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva 2010. V. 2 
6. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 32. Ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva 2010. V. 3. 
7. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 33. Ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva 2010. V.4. 

 
4. DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA I 
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Ementa 
 
Noções propedêuticas de direito processual do trabalho: conceito, fontes, autonomia, 
interpretação e aplicação. Princípios. Organização da Justiça do Trabalho. Jurisdição e 
Competência. Partes procuradores. Intervenção de terceiros. Atos processuais. Nulidades 
processuais. Processo e Procedimento. Petição Inicial e defesa. Audiência. Provas. Sentença 
e coisa julgada. 
 
Bibliografia Básica: 
 

1. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 8ª Ed. São 
Paulo: Ltr, 2012. 

2. Jr., José Cairo. Curso de Direito Processual do Trabalho. 6ª Edição. Editora JusPodvm: 
Salvadorm, 2013. 

3. SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. 4ª Edição. São Paulo: Ltr, 
2012.  

 
Bibliografia Complementar:  
 

1. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 35ª  ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

2. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 

3. PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo Trabalhista de Conhecimento. 6ª ed. São 
Paulo: Ltr, 2001. 

4. PEREIRA, Leone. Manual de Processo do Trabalho. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
5. SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. 10ª Ed. São Paulo: Ed. 

Método, 2013. 
 
5.DIREITO TRIBUTÁRIO I 
 
Ementa 
Fundamentos históricos do Direito Tributário. Sistema Constitucional Tributário brasileiro. 
Fontes do Direito Tributário. Princípios do Direito Tributário. Competência tributária. 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Lei complementar em matéria tributária e 
Normas gerais de Direito Tributário. Imunidades tributárias. Tributo. Espécies tributárias. 
Regra-matriz de incidência tributária – hipótese tributária: o fato jurídico tributário. Regra-
matriz de incidência tributária – consequente da norma: a relação jurídica tributária. 
Obrigação tributária. Capacidade tributária: ativa e passiva. Contribuintes e responsáveis. 
Substituição tributária. Lançamento tributário. Crédito tributário. Suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Isenções. Decadência e prescrição no 
Direito Tributário. Garantias do crédito tributário e administração tributária. Ilícitos e 
sanções tributárias. 
 
Bibliografia Básica: 
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1. CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27ª Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. 

2. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11ª Ed. São 
Paulo: Forense, 2010. 

3. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
 

1. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
2. BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro.11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
3. BALEEIRO. Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 
4. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5ª Ed. São Paulo: 

Noeses, 2004. 
5. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2007. 
6. CASSONE, Vittorio. Direito Tributário: fundamentos constitucionais da tributação. 22ª 

Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
7. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de direito tributário. 13. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2011.  
8. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Receitas não tributárias: taxas e preços públicos. 2ª 

Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
9. SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de Especialização em Direito 

Tributário. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 

6. ESTÁGIO II 
 
Ementa 
 
Atividades simuladas de prática das atividades forenses e não forenses. Elaboração de peças 
processuais civis simuladas. Atuação em processos civis simulados. Estudos de peças civeis, 
rotinas e fases do processo civil, em seus diversos procedimentos e ritos pelo exame dos 
autos findos. Treinamento simulado de técnicas de negociação, conciliação e arbitragem. 
Atividades reais de atendimento aos Assistidos, elaboração de peças processuais e 
acompanhamento judicial das ações interpostas pelo Núcleo de Prática Jurídica. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. ALVIM NETO, José Manuel de Arruda. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

2. GRECO FILHO, Vicente. DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997 

3. THEODORO JUNIOR., Humbreto. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007 

 
Bibliografia Complementar  
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1. MELO, Nehemias Domingos de. MANUAL DE PRÁTICA JURÍDICA CIVIL PARA 
GRADUAÇÃO E EXAME DA OAB. 2 Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

2. NEGRÃO, Theotonio. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM 
VIGOR. São Paulo: Saraiva, 2000 

3. NERY JR. Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
COMENTADO E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR.São Paulo:Revistas dos 
Tribunais, 2002. 

4. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

5. TAVARES, José de Farias. COMENTÁRIOS AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

6. PARIZATTO, João Roberto. MANUAL PRATICO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL. 2 ed. São 
Paulo: Editora Parizato. 

7.DIAS, Maria Berenice. MANUAL DE DIREITO DAS FAMILIAS. 7 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010. 

 
7. PROCESSO CONSTITUCIONAL 

Ementa 
Ações constitucionais. Constituição e supremacia constitucional. Controle difuso de 
constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade. Controle de 
constitucionalidade estadual. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. 

2. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 

3. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

4. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no 
Brasil e na Alemanha. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

2. KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
3. BARROSO, Luís Roberto. Controle de constitucionalidade no direito brasileiro: 

exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 5 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  

4. CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7 
ed. Coimbra: Almedina, 1997.  

5. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Controle concentrado de constitucionalidade: 
comentários à lei n. 9.868, de 10-11-1999. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 
NONO SEMESTRE 
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1. DIREITO AMBIENTAL II 
             
Ementa 
 
Município - urbanismo e meio ambiente. Politicas nacionais ambientais. Patrimônio cultural 
na constituição e nas leis infraconstitucionais. Prática ambiental. Princípios do direito 
processual ambienta a defesa judicial do patrimônio genético, do meio ambiente cultural, do 
meio ambiente digital, do meio ambiente artificial, do meio ambiente do trabalho e do meio 
ambiente natural no brasil. questões socioambientais contemporâneas. Mineração terras 
indígenas. proteção jurídica do conhecimento tradicional, biodireito e bioética 

 
Bibliografia Básica 
 

1. ANTUNES, Paulo de Bessa.  Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
2. BENJAMIN, Antônio Herman V. Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. 

São Paulo: RT, 1993. 
3. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003.  
4. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
5. OLIVEIRA, Helli Alves de. Da Responsabilidade do Estado por Danos Ambientais. Rio 

de Janeiro: Forense, 2000. 
6. PRADO, Luis Regis. Crime contra o ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

19982004. 
7. SIRVINSKAS, Luis Paulo. Tutela penal do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 
Bibliografia Complementar: 
 

1. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à nova lei de crimes contra o meio ambiente e 
suas sanções administrativas. Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 1999 

2. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 1998. 

3. COSTA Jr. Paulo José da. Direito penal ecológico. Rio de Janeiro: Forense, 1996.  
4. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
5. FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas 

Ambientais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  
6. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. São Paulo: RT, 2003. 
7. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos. São Paulo: RT, 1994. 
8. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 

1995. 
 

2. DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
Ementa 
 
Finalidade e campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. CDC: Estrutura, 
abrangência e destinação do código. Conceitos fundamentais (consumidor, fornecedor, 
produto e serviço). Política das relações de consumo. Relação de consumo: conceito e 
regulação. Princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência. Proteção do consumidor pré-
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contratual e contratual. Os direitos do consumidor e do fornecedor e suas proteções em 
Juízo. Práticas comerciais abusivas. Contratos de consumo e seu regime especial. Cláusulas 
contratuais abusivas. Direito do Consumidor e regulação da publicidade. Tutela 
administrativa das relações de consumo. A responsabilidade civil, administrativa e penal do 
fornecedor de produtos e serviços. Cobrança de consumidores. Normas para negativação e 
banco de dados de consumidores inadimplentes. SPC e SERASA. As relações de consumo em 
juízo. Direito do consumidor e atividade empresarial. A atuação dos Tribunais Superiores em 
demandas consumeristas. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. ALMEIDA, João Batista de. A Proteção Jurídica do Consumidor. 7ª Edição, 
Editora Saraiva: São Paulo,2009 

2. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do Consumidor em Juízo. 4ª Edição, 
São Paulo: Saraiva, 2007. 

3. NUNES, Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 6ª Edição, São 
Paulo:Saraiva,2011. 

4. FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. São Paulo: 
Atlas.   

 
Bibliografia Complementar 
 

1. THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor: a busca de um ponto 
de equilíbrio entre... 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

2. COSTA JUNIOR, Paulo José. Crimes contra o consumidor. 2. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

3. CARVALHO, José Carlos M. Direito do consumidor: fundamentos doutrinários 
visão jurisprudencial. 4. Ed. Lúmen Juris, 2009. 

4. BESSA, Leonardo Roscoe. O consumidor e seus direitos. São Paulo: Brasília 
Jurídica, 2006. 

5. GARCIA, Leonardo Medeiros, Direito do Consumidor – Código Comentado e 
Jurisprudência 7ª edição – Ed. Impetus, 2012. 

6. MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno.  
Comentários ao código de defesa do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Revista dos 
tribunais, 2006. 

 
3. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

 
Ementa 
 
Noções Gerais do Direito Internacional Público e Privado; Evolução Histórica; Pessoas e 
Sujeitos do Direito Internacional Público e Privado; Fontes do Direito Internacional Público e 
Privado; Conflitos de Lei no tempo e no espaço; Direitos e proteção da Pessoa humana; O 
Estado em Direito Internacional; Nacionalidade; Estatuto do Estrangeiro; Blocos econômicos. 
 
Bibliografia Básica 
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1. ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 
2002.  

2. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000.  

3. REZEK, José Francisco. Direito internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2001. 
4. CASTRO, Almicar de. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  
5. RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. São Paulo: 

Saraiva: 2002.  
6. VALLADÃO, Haroldo Teixeira. Direito Internacional Privado. São Paulo: Freitas Bastos, 

2003. 
 
Bibliografia Complementar 
 

1. AMORIM, Edgar Carlos do. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. 

2. DOLINGER, Jacob. Direito civil internacional: casamento e divórcio no direito 
internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 

3. LITRENTO, Oliveiros Lessa. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. 

4. PINHEIRO, Carla. Direito internacional e direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 
2001. 

5. ALMEIDA DINIZ, Arthur J. Novos Paradigmas em Direito Internacional Público. Porto 
Alegre: SAFE, 2000. 

 
4. DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA II 

 
Ementa 
 

Teoria Geral de Recursos. Liquidação da sentença trabalhista. Execução no processo 
do trabalho. Procedimentos especiais trabalhistas.  Ações Civis no processo do 
trabalho. Ação Cautelar no processo do trabalho. 

 
Bibliografia Básica 
 

1. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 8ª Ed. São 
Paulo: Ltr, 2012. 
2. Jr., José Cairo. Curso de Direito Processual do Trabalho. 6ª Edição. Editora 
JusPodvm: Salvadorm, 2013. 
3. SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. 4ª Edição. São Paulo: 
Ltr, 2012.  

 
Bibliografia Complementar 
 

1. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 35ª  ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 
2. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
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3. PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo Trabalhista de Conhecimento. 6ª ed. São 
Paulo: Ltr, 2001. 
4. PEREIRA, Leone. Manual de Processo do Trabalho. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
5.SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. 10ª Ed. São Paulo: Ed. 
Método, 2013. 

 
 
 

5. DIREITO TRIBUTÁRIO II 
 
Ementa 
 
Sistema Constitucional Tributário: organização, competência, discriminação constitucional 
das rendas. Repartição de Receitas Tributárias. Tributos em Espécie. Impostos Federais: 
Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre a Renda e Proventos de 
qualquer natureza, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, Imposto sobre Grandes Fortunas. Impostos 
Estaduais: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Impostos Municipais: Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza. Taxas. Contribuições Sociais, Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico, Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 
ou Econômicas. 
 
Bibliografia Básica 
 
1. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11ª Ed. São Paulo: 
Forense, 2010. 
2. PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e 
Municipais. 5ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
3. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
 
1. ANCELES, Pedro Einstein dos Santos. Manual de Tributos da Atividade Rural. 2ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
2. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
3. ÁVILA, Humberto. Conceito de Renda e Compensação de Prejuízos Fiscais. 1ª Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. 
4. BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro.11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
5. BORGES, Humberto Bonavides. Curso de Especialização de Analistas Tributários: IPI, ICMS 
e ISS. São Paulo: Atlas, 2003. 
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6. CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento Tributário na Prática. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
7. FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. 8ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
8. SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário. 1ª 
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
 
 

6. ESTÁGIO III 
 

Atividades simuladas de prática das atividades forenses e não forenses. Elaboração 
de peças processuais penais simuladas. Atuação em processos penais simulados. 
Estudos de peças penais, rotinas e fases do processo penal, em seus diversos 
procedimentos e ritos pelo exame dos autos findos. Atividades reais de atendimento 
aos Assistidos, elaboração de peças processuais e acompanhamento judicial das 
ações interpostas pelo Núcleo de Prática Jurídica 

  
Bibliografia Básica: 
 
1. MIRABETE, J. F. PROCESSO PENAL. Rio de Janeiro: Saraiva, 2005. 
2. GRINOVER, Ada Pellegrini. RECURSOS NO PROCESSO PENAL. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1996. 
3. TOURINHO, Fernando da Costa. PROCESSO PENAL. Rio de Janeiro: Saraiva, 2005. 
 
Bibliografia Complementar:  
 
1.JESUS, Damásio Evangelista de. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO. Saraiva, 2005. 
2.KARAN, Maria Lúcia. COMPETÊNCIA NO PROCESSO PENAL. São Paulo: RT, 2005. 
3.ISHIDA. Valter Kenji. PRATICA JURÍDICA PENAL. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
4.SAMPAIO JUNIOR, José Herval. MANUAL DE PRISÃO E SOLTURA SOB A ÓTICA  
5.CONSTITUCIONAL: DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.2 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método. 2009. 
6.DELMANTO, Celso (et al). CODIGO PENAL COMENTADO: 8 ed. ver. Atual e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2010 
 

7.  TCC I 
 
Ementa 
 
Elaboração de projeto de trabalho de curso, coleta de dados e levantamento bibliográfico.  
Complemento da pesquisa, fichamento e redação provisória de trabalho de curso.  
 
Bibliografia Básica: 
 
A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com trabalho 
desenvolvido. 
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Bibliografia Complementar 
  
A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com trabalho 
desenvolvido. 
 
 
 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
1. DIREITO AGRÁRIO 

 
Ementa 
 
 O Direito Agrário. Definição. Conceitos e história. O Estatuto da Terra. Politica agrária e 
Política agrícola. A Reforma Agrária. Função social da propriedade. Imposto sobre a 
propriedade territorial rural. Contratos Agrários. Usucapião especial rural. O crédito rural. Os 
títulos de crédito. As varas agrárias no Estado do Para. Competência. As ações possessórias 
sobre imóveis rurais. A questão fundiária no Brasil e no Pará. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. ESTATUTO DA TERRA: Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964. 22. Ed. São Paulo: 
Saraiva 2010 

2. BORGES, Antonino Moura. Curso Completo de Direito Agrário. 3. Ed. São Paulo: 
EDIJUR, 2009. 

3. OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 5. Ed. São 
Paulo: Saraiva 2011. 

 
Bibliografia Complementar 
  

1. OLIVEIRA, Umberto Machado. Princípios de Direito Agrário na Constituição vigente. 
Curitiba: Juruá, 2010. 

2. MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
3. FERRETTO, Vilson. Contratos Agrários: aspectos polêmicos. São Paulo: Saraiva 2009 
4. MATTOS NETO, Antônio José de. Estado de Direito Agroambiental Brasileiro. São 

Paulo. Saraiva. 2010 
5. BRASIL. Estatuto da Terra e Legislação Agrária: Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 

1964. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

2. DIREITO DA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS 
 
Ementa 
Princípios do Direito da Criança e do Adolescente. Proteção integral. Direito fundamental. 
Menoridade e responsabilidade penal. Política de atendimento. Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente. Conselho Tutelar. Atos infracionais. Medidas socioeducativas. 
Justiça da infância e da juventude. Atuação do Ministério Público. Procedimentos. Crimes e 
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infrações administrativas. Prevenção e prevenção especial. Adoção. Direito do Idoso. Idosos: 
conceito e especificidades. Os idosos e as normas internacionais. A Constituição e sua 
abordagem em relação ao Idoso. A Lei 8.842/94- Política Nacional do Idoso. O Estatuto do 
Idoso, Lei 10.741/2003: direitos fundamentais, medidas de proteção, políticas de 
atendimento, prioridade, crimes tipificados no Estatuto do Idoso, apuração judicial de 
irregularidades em entidades de atendimento e acesso à justiça. As ILPIs (abrigos para 
idosos) e RDC/ANVISA nº 283/2005. 
 
 
Bibliografia Básica 
  

1. CURY, Munir (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013. 

2. MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente - Aspectos Teóricos e 
Práticos. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.    

3. PINHEIRO, Neide (Coord.). Estatuto do Idoso Comentado. Campinas: Servanda 
Editora, 2012. 

 
Bibliografia Complementar: 
 

1. PRIORE, Mary (Org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 
2008. 

2. ROSSATO, Luciano; LÉPORE, Paulo; CUNHA, Rogério. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 

3. LIBERATI, Wilson. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2012. 

4. SARAIVA, João Batista. Compêndio de Direito Penal Juvenil. 4ª Ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010.   

5. VILLAS BOAS, Marco. Estatuto do Idoso Comentado. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2013. 

6. FRANCO, Paulo. Estatuto do Idoso Anotado. Campinas: Servanda Editora, 2013. 
7. GODINHO, Robson. Proteção Processual dos Direitos dos Idosos. 2ª Ed.. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. 
8. CABRERA, Carlos. Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. São Paulo: Editora 

Del Rey, 2012. 
 

3. Direito da Seguridade Social 
 
Ementa 
Seguridade social: conceito e origem. Saúde. Assistência social. Previdência social. Regime 
geral de previdência social: conceito, característica, beneficiário e prestações. Fontes de 
custeio da seguridade social. Previdência complementar privada. Previdência social do 
servidor público: regimes próprio e complementar. Crimes contra a seguridade social. 
 
Bibliografia Básica 
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1. IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 17 ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2012. 

2. COOREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito 
da seguridade social. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

3. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar  
 

1. BALERA, Wagner. Sistemas de seguridade social. 6 ed. São Paulo: LTr, 2012. 
2. IBRAHIM, Fábio Zambitte. A previdência social no estado contemporâneo: 

fundamentos, financiamento e regulação. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
3. DIAS, Eduardo Rocha; MAGALDI, Zuleima Guerreiro. Nova previdência social do 

servidor público: de acordo com a emenda constitucional n. 47/2005. 3 ed. São 
Paulo: método, 2010. 

4. MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de direito previdenciário. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2011. 

5. KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 10 ed. Salvador; Juspodivm, 
2013. 

 
4. Direito e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia 

 
Ementa 
 
Sustentabilidade: conceito, dimensões e critérios. Ocupação territorial da Amazônia: história 
e impactos sociais, econômicos, ambientais e jurídicos. Transportes. Empreendimentos 
econômicos. Índios e comunidades tradicionais. 
 
Bibliografia Básica: 
 

1. BRAGA, Rodrigo; SION, Alexandre; BARRETO JR., Luis Fernando Barreto. Amazônia – 
Os Desafios da Região sob a Perspectiva Jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

2. FREITAS, Marcilio de. Amazônia e Desenvolvimento Sustentável. Petrópolis: Vozes, 
2005. 

3. MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro – 
Doutrina, Jurisprudência, Legislação. São Paulo: Del Rey, 2006. 

 
Bibliografia Complementar:  
 

1. MMA. Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. Brasília: MMA, 1995. 
2. MMA. Agenda Amazônia 21. Bases para discussão. Brasília: MMA, 1997. 
3. OLIVEIRA, José Aldemir de. Amazônia: Políticas Públicas e Diversidade Cultural. 

Garamond,2006. 
 

4. SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002. 

5. ANTUNES, Paulo de Bessa. Diversidade Biológica e Conhecimento Tradicional 
Associado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 
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6. GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Índios no Brasil. Global Editora, 2005. 
7. LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. São Paulo: Papirus, 2005. 
8. MARCHESAN, Ana Maria. Tutela do Patrimônio Cultural sob o Enfoque do Direito 

Ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
9. SANTILLI, Márcio. Os Brasileiros e os Índios. São Paulo: Senac, 2001. 
10. WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. 
11. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o 

direito. Curitiba: Juruá, 1998. 
12. WANDSCHEER, Clarrisa Bueno. Patentes e Conhecimento Tradicional. Curitiba: Juruá, 

2004. 
 

5. Direitos Humanos 
 
Ementa 
 
A evolução dos direitos humanos; As gerações de direitos; Aplicabilidade das normas 
constitucionais; A eficácia social dos direitos fundamentais e seus óbices; As garantias 
constitucionais e os direitos fundamentais; O sistema constitucional de emergência e os 
direitos fundamentais; A colisão de direitos fundamentais; A proteção internacional dos 
direitos humanos. 
 
Bibliografia Básica 
 

1. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

2. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

3. PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. 

 
Bibliografia Complementar 
 

1. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2 ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2011. 

2. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 9 ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 

3. PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e justiça internacional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. 

4. PIOVESAN, Flavia. Temas de direitos humanos. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
5. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 9 ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
 

6.  ESTÁGIO IV 
 
Ementa: 
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Atividades simuladas de prática das atividades forenses e não forenses. Elaboração de peças 
processuais trabalhistas simuladas. Atuação em processos trabalhistas simulados. Estudos 
de peças trabalhistas, rotinas e fases do processo trabalhistas, em seus diversos 
procedimentos e ritos pelo exame dos autos findos. Atividades reais de atendimento aos 
Assistidos, elaboração de peças processuais e acompanhamento judicial das ações 
interpostas pelo Núcleo de Prática Jurídica. 
 
 
 
 
Bibliografia Básica: 
 

1. BARROS, Alice Monteiro de. COMPÊNDIO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. 
São Paulo: LTR,2002. 

2. GIGLIO, Wagner. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. São Paulo: LTR, 2000. 
3. MARTINS, Sérgio Pinto. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO, São Paulo: Atlas, 2000. 
4. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. São 

Paulo: Saraiva,1998. 
 
Bibliografia Complementar:  
 

1. ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. GUIA DO PROCESSO DO TRABALHO. Rio de Janeiro: 
Aide, 2002. 

2. CASTELO, J. P. O DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO NA MODERNA TEORIA GERAL 
DO PROCESSO. SãoPaulo: LTR, 1999. 

3. MARQUES, Gérson. PROCESSO DO TRABALHO ANOTADO: CLT E LEGISLAÇÃO 
COMPLEMENTAR. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2001. 

4. ALMEIDA, Amador Paes de. CLT COMENTADA: LEGISLAÇÃO, DOUTRINA, 
JURISPRUDÊNCIA 7 ed. ver e atual – São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

7. TCC II 

Ementa: 

Finalização da pesquisa, redação definitiva e apresentação perante exame examinadora do 

trabalho de curso. 

 

 Bibliografia Básica 

A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com trabalho 

desenvolvido. 

Bibliografia Complementar: 

A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com trabalho 

desenvolvido. 
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5.5 - Perfil do Profissional que se pretende formar 

 
Pretende-se que o egresso seja um profissional com sólidos conhecimentos teóricos, 

fortalecidos pela efetiva prática profissional, com postura reflexiva e visão crítica. O egresso 

deverá ser um profissional profundo conhecedor das bases constitutivas do Direito, 

conhecedor crítico do ordenamento jurídico vigente e da realidade social em que está 

inserido, apto a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção do conhecimento. 

O futuro bacharel em Direito estará preparado para entender e construir soluções 

diante da realidade dos conflitos sociais e seus desdobramentos, e não ficar preso a 

conceitualismos metafísicos que o afastam do mundo e colocam em uma redoma legalista 

geradora de injustiça, em função de seu ensurdecimento social.  

Para que o egresso alcance este perfil, o Curso de Direito, em consonância com a 

Resolução CNE/CES nº 09/2004, proporciona condições para o desenvolvimento das 

seguintes competências e habilidades: 

a. Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

b. Interpretação e aplicação do Direito; 

c. Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 

d. Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, 

com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

e. Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

f. Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 

g. Julgamento e tomada de decisões; 

h. Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

Direito. 

O perfil do egresso do Curso de Direito da Faculdade de Castanhal repousa, portanto, 

em consistente formação geral, humanística e axiológica, com capacidade de análise, 

domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

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

que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem 
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autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da 

justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

O  bacharel do Curso de Direito proposto pela Faculdade de Castanhal estará apto a 

atuar nas diversas possibilidades de intervenção profissional, seja em carreiras tradicionais 

como a Advocacia, a Magistratura e o Ministério Público, ou transitar pelas novas funções 

que se abrem no mercado de trabalho, como consultorias a empresas, orientação jurídica de 

organizações governamentais e não governamentais, dentre outras, especialmente em 

função da ênfase em Direito Ambiental. 

 

5.6 – Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, a ser realizado do 7º 

ao 10º semestre do Curso de Direito, totalizando 400 horas, conforme abaixo: 

 

7º Semestre 

Estágio I 
Visita Orientada 50 

8º Semestre 

 

Estágio II 

Prática Simulada Civil 50 

Prática Real 50 

9º Semestre 

 

Estágio III 

Prática Simulada Penal 50 

Prática Real 50 

10º Semestre 

Estágio IV 

Prática Real 100 

Prática Simulada 

Trabalhista 
50 

TOTAL  400 

 

A finalidade do estágio é proporcionar ao orientando formação prática, com 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. O 

Estágio Supervisionado deverá proporcionar ao orientando a participação em situações 

simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  
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As atividades do estágio são elaboração, incluindo redação de peças processuais e 

profissionais judiciais e administrativas, rotinas processuais, assistência e atuação em 

audiências e sessões, visitas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos e técnicas de 

negociações coletivas, arbitragens e conciliação, sob o controle, orientação e avaliação do 

Núcleo de Prática Jurídica. As atividades foram organizadas em Visitas Orientadas, Prática 

Simulada e Prática Real.  

1. Visitas Orientadas (Estágio I) –  no semestre, o aluno inicia sua atividade prática 

no curso, sendo oportunizado a adequação do direito material aprendido, à 

aplicação em casos concretos que se darão por meio de meras visitas aos 

diversos órgãos jurisdicionais e entidades correlatas, participação e 

acompanhamento de audiências judiciais e sessões judiciárias, como também, 

composição e atuação em sessões de mediação nas dependências do Núcleo. Ao 

final de cada atividade e sempre que solicitado o estagiário deverá apresentar 

relatório de atividades que totalizarão, dentre outras, 50 horas curriculares. 

2. A Prática Simulada (Estágio II,III e IV) abrange o exercício prático das atividades 

forenses e não forenses; a elaboração de peças processuais e profissionais 

simuladas; atuação em processos simulados. Além disso, é realizado estudo de 

peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de 

autos findos. Há ainda treinamento simulado de técnicas de negociação, 

conciliação e arbitragem.  

O discente deverá simular redação de peças profissionais e atos processuais, 

sendo processos civis, processos penais e trabalhistas. Inclui-se a simulação de 

audiências, sustentações orais em tribunais e atuação no Tribunal do Júri,técnicas 

de negociação coletivas, conciliação e arbitragem, e bem assim simultânea 

análise de autos reais findos correspondentes, no total de 150 horas 

3. A Prática Real (Estágio II,III e IV)abrange a prática forense, com atendimento da 

população, elaboração de peças e acompanhamento de processos judiciais sob a 

responsabilidade do Núcleo de Prática Jurídica. Onde há a prestação de serviços 

jurídicos de consultoria, assessoria e assistência jurídica à população carente, no 

total de 200 horas. 
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A carga horária destinada às atividades de prática real, no estágio II, III e IV, será 

realizada no Núcleo de Prática Jurídica/NPJ e, somente durante o estágio IV, cursado no 10º 

período, poderá, em parte, ser contemplada com convênios com outras entidades ou 

instituições ou escritórios de advocacia; nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais, importando, 

em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de relatórios e frequência 

que deverão ser encaminhados ao Núcleo de Prática Jurídica, para a avaliação pertinente. As 

atividades de Prática Real conveniadas serão computadas até o limite de 80 horas. 

Para fins de supervisão e avaliação, o estagiário devidamente matriculado no 10º 

período, deve apresentar relatório mensal das atividades desempenhadas, cópia do controle 

de frequência, assim como cópia das peças processuais elaboradas no período. Os relatórios 

apresentados e as cópias das peças elaboradas serão objeto de avaliação pelo Professor 

Orientador, que no final do semestre dá a respectiva menção. Ao término do semestre, o 

orientando deve apresentar ao Núcleo de Prática Jurídica certidão ou declaração 

consignando o período do estágio, bem como sua carga horária.  

O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei n° 8.906/94, de caráter 

extracurricular, inclusive para graduados, poderá ser oferecido pelo Curso de Direito, através 

do Núcleo de Prática Jurídica, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária 

efetivamente cumprida no Estágio Supervisionado com atividades práticas típicas de 

advogado e do estudo do Estatuto de Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina. 

As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com 

os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo orientando, até que se possa 

considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Direito é regido pelo regulamento do Núcleo 

de Prática Jurídica e do Estágio Supervisionado, aprovado pelo Colegiado de Curso e 

disponível na instituição para os orientandos.  

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE 
DE CASTANHAL 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 1º.  Este Regulamento dispõe sobre o Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da 

Faculdade de Castanhal. 
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Art. 2º. A Faculdade de Castanhal, com limite territorial circunscrito ao município de 

Castanhal, no Estado do Pará, é um estabelecimento de ensino superior mantido pelas 

Faculdades Integradas de Castanhal Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com fins 

lucrativos, com sede e foro em Castanhal, Estado do Pará. O Estatuto da Mantenedora 

encontra-se registrado no Cartório de Registros e Títulos e Documentos de Castanhal, da 

Comarca de Castanhal, sob nº 1654, livro A-6, em 31 de março de 2006. 

Capítulo I 
Da Missão 

Art. 3º.  A Faculdade de Castanhal tem como missão promover o ensino superior, 

contribuindo para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua formação profissional. Almeja formar profissionais criativos, críticos e 

reflexivos, aptos para a inserção no mercado de trabalho e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade.   

Capítulo II 
Do Âmbito Jurídico de Atuação 

Art. 4º. O atendimento jurídico à comunidade de Castanhal é prestado em 04 (quatro) áreas 

do Direito: Civil; Consumidor; Empresarial e Ambiental. 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

Capítulo I 
Das Atribuições da Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica 

Art. 5º. Administrar e Supervisionar todas as atividades desempenhadas pelos Professores 

tutores e estagiários, não apenas as relacionadas á área administrativa do núcleo, bem como 

a pedagógica e acadêmica. 

Parágrafo Único. Enviar relatório geral mensal de todas as atividades desempenhadas no 

âmbito do Núcleo de Prática Jurídica à Coordenação do Curso de Direito, Diretoria 

Acadêmica e Diretoria Geral. 

Capítulo II 
Das Atribuições do Professor Orientador de Estágio 

Art. 6º.  São atribuições do professor orientador: 

I. Coordenar, orientar, supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo 

orientando; 

II. Enviar relatório mensal e semestral à coordenação do Núcleo de Prática Jurídica 

acompanhado do formulário de frequência emitido pelo NPJ; 

III. Desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função 
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IV. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Capítulo III 
Dos Serviços Assistenciais 

Art. 7º. As atividades de Prática Forense Real serão desenvolvidas com o propósito de 

disponibilizar gratuitamente à comunidade serviços jurídicos de consultoria e de prática 

contenciosa, nos termos da Lei n. 1.060, de 05.02.50. 

§ 1º A comprovação da carência referida neste artigo deverá obedecer ao previsto em lei. 

§ 2º Fica expressamente vedado o recebimento de qualquer quantia ou valor, por parte dos 

Professores Orientadores, Estagiários e demais integrantes do Núcleo de Prática Jurídica-

NPJ, pelos serviços prestados à comunidade. 

Capítulo IV 
Dos Assistidos 

Art. 8º. É dever do assistido (a): 

I. Manter seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone para contato, sempre 

atualizados, a fim de compor a pasta administrativa do Núcleo. 

II. Comparecer ao Núcleo sempre que for solicitado para assinar ou apresentar 

documentação bem como prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários 

para a assistência jurídica. 

III. Comparecer as audiências judiciais das quais tenha ciência. 

IV. Não oferecer, prometer ou prestar qualquer auxílio ou vantagem a estagiário ou 

professor orientador de estágio para o desempenho de suas atividades sob pena de 

imediata desistência da assistência judiciária requerida perante o Núcleo de Prática Jurídica. 

§ 1º. Em caso de arquivamento do processo por ausência, negligência ou imprudência do 

assistido, este ficará impedido de intentar nova ação versando sobre a mesma matéria com 

a assistência deste Núcleo, salvo deliberação em contrário da Coordenação. 

Capítulo V 
Das Atividades 

Art. 9º. As atividades têm por objetivo a formação teórica e prática do acadêmico de Direito, 

no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, compreendendo treinamento específico para 

o exercício das profissões jurídicas e o atendimento à comunidade do Município de 

Castanhal e atendimento aos munícipes que compõem a região nordeste do Estado, que 

solicitarem  a  assistência jurídica do Núcleo de Prática Jurídica, obedecidas as condições  

jurisdicionais. 
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§ 1º As atividades dos trabalhos de Prática Forense Real compreendem realizadas em 

ambiente interno e externo. 

§ 2º As atividades em ambiente interno correspondem às atividades práticas realizadas no 

Núcleo de Prática Jurídica nos dias e horários previamente divulgados no início de cada 

semestre. 

§ 3º As atividades em ambiente externo serão implementadas mediante visitas orientadas a 

diversos órgãos do Poder Público e da Iniciativa Privada, além das audiências e sessões em 

âmbito judicial e administrativo, previamente agendadas ou determinadas pelo Núcleo de 

Prática Jurídica. 

Capítulo VI 
Do Funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica 

Art. 10º. Os estagiários do 7º, 8º, 9º e 10º semestre, ao assinar o termo de responsabilidade, 

ficarão responsáveis, até o final do semestre letivo, pelos processos para os quais foi 

designado pelo Núcleo de Prática Jurídica. 

Art. 11. O Núcleo de Prática Jurídica funcionará nos seguintes dias: Terça-feira, das 9h às 

13h; Quarta-Feira, das 14h às 18h; Quinta-Feira, das 14h as 18h; Sexta-Feira, das 9h às 13h, e  

Sábado das 8h as 12h.  

TÍTULO III 
DO ESTAGIÁRIO 

Capítulo I 
Do atendimento pelo Estagiário 

Art.12. O primeiro atendimento será agendado pela Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica-

NPJ, efetuando-se os demais diretamente entre o Estagiário e o assistido, segundo a 

disponibilidade de seus plantões. 

§ 1º Durante o primeiro atendimento, cabe ao Estagiário informar ao assistido sobre o 

funcionamento do Escritório de Assistência Jurídica e as condições de patrocínio da causa. 

§ 2º Os dados obtidos pelo Estagiário devem ser registrados em Ficha de Atividade, segundo 

o modelo do Escritório, e tratado com a devida discrição. 

§ 3º A Ficha de Triagem, devidamente preenchida pela secretaria e instruída com cópia dos 

documentos apresentados, será encaminhada ao respectivo Professor Orientador de 

Estágio, após o atendimento do estagiário, para deferimento ou não do patrocínio. 
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§ 4º Deferido o patrocínio, compete ao Estagiário elaborar, segundo o modelo e orientação 

do Professor Orientador de Estágio, o instrumento de procuração, a declaração de pobreza e 

o atestado de carência. 

§ 5º A procuração só deverá ser assinada pelo hipossuficiente após este entregar toda a 

documentação necessária para instruir o processo judicial e/ ou administrativo. 

Art.13. Previamente ao ajuizamento de qualquer medida, o Estagiário deve envidar esforços 

em prol da conciliação das partes e elaborar, em caso de sucesso, a peça correspondente 

bem como todas as diligências necessárias ao ato homologatório judicial.   

Parágrafo Único. Também se admitirá a implementação de acordo, no curso do processo 

judicial, conforme disposição legal, desde que o assistido seja devidamente informado, por 

escrito, sobre os benefícios ou advertido quanto aos riscos da conciliação. 

Art.14. Nenhuma peça processual será elaborada sem a devida supervisão, ou protocolada 

sem a assinatura do respectivo Professor Orientador de Estágio. 

Art.15. As cópias dos documentos apresentados pelo assistido, bem como as peças jurídicas 

produzidas ao longo do processo, devem necessariamente instruir a respectiva pasta 

administrativa. 

Capítulo II 
Das Responsabilidades 

Art. 16. O deferimento do patrocínio de causa pelo Professor Orientador de Estágio implica 

assunção imediata da defesa dos interesses do assistido e vincula o Estagiário que promoveu 

o atendimento. 

Art. 17. A condução do processo será compartilhada, entre o Professor Orientador de 

Estágio e o (s) respectivo (s) Estagiário(s) nos limites de atuação funcional de cada um.  

Art. 18. Compete ao Estagiário manter atualizado o andamento do processo e lançar na 

Ficha de Controle das Atividades de Atendimento todas as ocorrências que se verificarem 

nos limites de atuação funcional de cada um. 

Art. 19. O Estagiário manterá o respectivo Orientador informado sobre os andamentos dos 

processos sob sua responsabilidade, através de relatos das diligências devidamente 

comprovadas. 

Parágrafo Único. Cabe ao Orientador acompanhar os processos sob sua orientação, 

independente das informações prestadas pelo Estagiário sobre o andamento processual. 
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Art. 20. O Estagiário será acompanhado pelo respectivo Orientador nas audiências e sessões, 

em âmbito administrativo ou judicial, competindo-lhe informar ao assistido sobre o local, 

data  e horário designados. 

Art. 21. A vinculação do Estagiário ao processo findado com: 

I. A desistência do assistido; 

II. O trânsito em julgado da decisão; 

III. A graduação; 

IV. O término do seu Estágio I, II, III, IV. 

V -     Por determinação do professor-tutor 

Art. 22. A baixa e o arquivamento do processo somente serão realizados após a 

apresentação de Relatório pelo Estagiário e o deferimento do Orientador de Estágio. 

Capítulo III 
Dos Deveres Comuns 

Art. 23. São deveres comuns do estagiário: 

I. Cumprir as condições fixadas para o estágio nos demais dispositivos do presente 

regimento; 

II. Observar as normas pertinentes às diversas modalidades práticas e teóricas; 

III. Executar, com zelo e diligência, as atividades práticas internas e externas 

principalmente as descritas no capítulo V Da Avaliação do Desempenho; 

IV. Apresentar, sempre que solicitados e diante dos prazos estabelecidos os relatórios e 

certidões de suas atividades; 

V. Observar as disposições do Estatuto da Advocacia e os preceitos do Código de Ética e 

Disciplina da OAB no que se refere ao estagiário do Curso de Direito. 

Capítulo IV 
Dos Deveres Específicos 

Art. 24. São deveres específicos do estagiário: 

I. Cumprir a carga horária da Disciplina com assiduidade e pontualidade; 

II. Submeter-se às atividades internas e externas e às avaliações propostas pelo 

Orientador de Estágio; 

III. Implementar os processos judiciais e administrativos, e participar dos demais atos 

necessários ao seu desenvolvimento; 

IV. Elaborar as peças processuais e extraprocessuais afetas ao Núcleo de Prática Jurídica, 

atendendo às recomendações e ajustes propostos pelo Orientador; 
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V. Participar dos Cursos de Extensão e/ou Capacitação Jurídica referentes à Prática da 

Profissão de Advogado(a); 

VI. Comparecer às atividades externas agendadas ou determinadas pelo Orientador. 

Capítulo V 
Da Avaliação de Desempenho 

Art. 25. A avaliação das atividades internas e externas levará em consideração  os seguintes 

critérios: 

I. Frequência - É obrigatório o comparecimento do Estagiário às atividades do Núcleo 

de Prática Jurídica e, em especial, àquelas previamente agendadas ou determinadas pelos 

Orientadores de Estágio; 

II. A Frequência será atestada pelos Professores Orientadores de Estágio no Diário de 

Classe e também em relatórios semestrais encaminhados à Coordenação do Núcleo de 

Prática Jurídica; 

III. Pontualidade; 

IV. Dedicação, comprometimento e pro-atividade no desenvolvimento das atividades no 

Núcleo; 

V. Conhecimentos teóricos e práticos assimilados no período de acordo com o período 

no qual o estagiário esteja devidamente matriculado na graduação; 

VI. Qualidade técnica, capacidade de exposição, fundamentação, raciocínio jurídico, boa 

redação e linha argumentativa quando da elaboração das peças sob sua responsabilidade; 

VII. Organização dos documentos, integridade e qualidade dos registros burocráticos sob 

sua responsabilidade; 

VIII. Acompanhamento processual, diligência forense, participação em audiência e 

sessões de mediações e observância e tempestividade dos prazos processuais; 

IX. Habilidade de trabalhar em equipe e de aceitação da recomendação, orientação e 

critica dos professores tutores. 

X. Comportamento e postura profissional perante os assistidos, colegas, funcionários da 

IES, e orientadores. 

Capítulo VI 
Da Avaliação Ensino Aprendizagem da Prática Jurídica 

Art. 26.  A Avaliação do rendimento acadêmico do aluno nas atividades desenvolvidas no 

núcleo será de forma continuada, sendo, dever do aluno, ao final de cada bimestre entregar 

relatório de atividades que comporá a média do estagiário. 
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§ 1º As atividades desenvolvidas no bimestre somadas, totalizarão a nota 10,0 (dez) 

conforme os critérios de avaliação definidos no artigo anterior. 

Capítulo VII 
Da Carga Horária 

Art. 27. A carga horária exigida no Projeto Pedagógico do Curso para integralizar o estágio 

pelo aluno é de 400 horas. 

§ 1º O aluno é obrigado a frequentar o estágio no Núcleo de Prática Jurídica semanalmente. 

§ 2º.É vedado ao estagiário incorrer em faltas reiteradas, não sendo admitido nenhum mês 

com carga horária equivalente a zero. 

§ 3º Será admitida duas justificativas de faltas por mês, que deverão ser compensadas no 

mesmo mês da ocorrência. 

§ 5º Os registros das atividades presenciais no Núcleo de Prática Jurídica e das tarefas 

forenses deverão ser entregues nos prazos estabelecidos. 

Capítulo VIII 
Da Prática Real Conveniada 

Art. 28. As atividades de Prática Real Conveniada serão implementadas mediante a 

celebração de convênios e instrumentos congêneres com órgãos do Poder Público, 

empresas privadas e escritórios de advocacia credenciados junto ao Conselho Seccional da 

OAB/PA. 

Art. 29. A Prática Real Conveniada terá caráter substitutivo, podendo ser realizada tão 

somente durante o semestre correspondente por ocasião da matrícula do aluno na disciplina 

relativa ao 10º semestre - Estágio IV - Prática Forense Real IV. 

§ 1º . Compete ao aluno realizar sua inscrição no Núcleo de Prática Jurídica.  

§ 2º O disposto no caput do artigo, deverá ser solicitado via requerimento no protocolo, no 

ato da matrícula. 

Art. 30. Cabe especificamente ao Orientador de Prática Conveniada devidamente eleito pela 

Coordenação do Curso inspecionar e avaliar as atividades realizadas pelo Estagiário nas 

instituições conveniadas, bem como certificar-se do cumprimento dos termos do convênio 

ou instrumento congênere. 

§ 1º O Estagiário que atua em instituições conveniadas fica obrigado a apresentar, 

mensalmente, atestado de frequência e relatório circunstanciado das suas atividades, 

acompanhado de cópia dos respectivos trabalhos realizados no período, se o mesmo desejar 

obter a carga horária da Prática Forense Real IV. 
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§ 2º O Orientador de Prática Conveniada manterá contato periódico com o objetivo de 

certificar a frequência do aluno e de preservar a qualidade dos trabalhos e a cooperação 

institucional. 

Art. 31. Na Prática Conveniada, por ser uma prática jurídica mediante o acompanhamento, 

das atividades executadas pelo estagiário, supervisionadas por Orientador desta Prática, por 

intermédio da apresentação de relatórios pelo discente, não cabe a realização de prova 

substitutiva, no caso de não apresentação de qualquer relatório. 

Art. 32. A avaliação da Prática Forense Conveniada será com base nos seguintes critérios: 

I. Acompanhamento processual, participação em audiências, realização de pesquisas 

doutrinárias e jurisprudenciais, qualidade técnica das peças processuais, capacidade de 

exposição, fundamentação e raciocínio jurídico; 

II. Outras atividades desempenhadas, relacionadas ao Curso de Direito; 

III. Relatório e folha de frequência (declaração), entregue dentro do prazo estabelecido 

pelo Orientador. 

Capítulo IX 
Do Regime disciplinar 

Art. 33. Os Estagiários do Núcleo de Prática Jurídica estarão sujeitos  ao regime disciplinar 

previsto  no Regimento Geral da Faculdade de Castanhal-FCAT. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34. O Regimento Geral da Faculdade de Castanhal-FCAT, aplica-se subsidiariamente à 

implementação e ao desenvolvimento das rotinas do Núcleo  de Prática  Jurídica. 

Art. 35. Os casos omissos serão dirimidos pelo Colegiado de curso, pela Coordenação do 

Curso de Direito, e pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica. 

Art. 36. O presente Regulamento foi aprovado pelo colegiado de Curso de Direito. 

Art. 37. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior – 

CONSU,  e revoga a Resolução de 07 de outubro de 2010. 

Art. 38. Dê-se ciência e cumpra-se. 

Mário Alves do Nascimento Neto 
Presidente do Conselho Superior – CONSU 
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5.7 - Atividades Complementares 

 

A Faculdade de Castanhal vem aprofundando um novo desenho de política para o 

ensino de graduação, cujo aspecto inovador baseia-se na produção de Pesquisa 

Acadêmica/Iniciação Científica, por meio das atividades de Estágio Supervisionado, Trabalho 

de Conclusão de Curso/TCC e Atividades Complementares.  

Essa convicção torna imprescindível a pesquisa acadêmica, na medida em que 

favorece a educação permanente dos discentes no que se refere ao ensino, pesquisa e 

extensão, como forma de ampliar os conhecimentos adquiridos ao longo do processo 

acadêmico, em atendimento às exigências da educação, para o século XXI, de acordo com as 

diretrizes definidas, pela UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. 

Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios dos Cursos 

Superiores de Graduação, tanto na organização de seus programas de formação, quanto na 

flexibilização curricular, de acordo com a definição das Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação do Ministério da Educação. 

Nessa perspectiva e segundo as metas institucionais da FCAT, as atividades 

complementares, caracterizam-se como instrumento de apoio teórico e metodológico à 

realização de estudos que promovam o diálogo entre o estado da arte e a prática, 

constituindo-se em um canal adequado na produção do conhecimento e de auxílio à 

formação do profissional da Ciência do Direito que faça a diferença no mundo do trabalho. 

As atividades complementares em todos os cursos da FCAT propõem a prática de 

atividades científico-acadêmicas distribuídas ao longo dos semestres do curso com o 

objetivo de fornecer os subsídios necessários aos alunos para o posicionamento crítico em 

relação à pratica científica. E com essa direção, as atividades complementares têm como 

objetivo estimular a participação desses alunos em experiências diversificadas que 

contribuem para sua formação, possuindo relação direta com as Diretrizes Pedagógicas do 

Curso. 

A Carga horária das atividades Complementares são distribuídas em atividades 

direcionadas para as modalidades de ensino, pesquisa,  extensão e culturais, contemplando 

o Programa de Extensão e outros da FCAT, garantindo os princípios norteadores da 
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educação superior, em consonância direta com as linhas de pesquisas definidas e o Projeto 

Pedagógico do Curso/PPC, bem como em outras instituições de ensino e pesquisa ou 

naquelas de reconhecida competência pública, no total de 200 (duzentas) horas, como 

explicitadas na Resolução CONSU nº 039/2013 que instituiu o Regulamento de Ativdades 

Complementares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Castanhal 

A comprovação do desenvolvimento das atividades ocorrerá por meio dos 

documentos previstos, para cada modalidade, de acordo com o Regulamento de Atividades 

Complementares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Castanhal – FCAT, que serão 

apresentados pelo discente, mediante deferimento da Coordenação do Curso de Direito. 

Os eventos a distância, relevantes à formação profissional do discente serão 

computadas 20 (vinte) horas e no máximo 3 (três) cursos, no decorrer do curso.  

A Coordenação do Curso, juntamente com a Coordenação das Atividades 

Complementares, Coordenação de Extensão e Corpo Docente do Curso são responsáveis 

pelo planejamento, supervisão e orientação das ações das Atividades Complementares do 

Curso. 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE DE CASTANHAL 

CAPÍTULO I 
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 1º. As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, de conhecimentos e 

competências do discente, inclusive as adquiridos fora do ambiente acadêmico, abrangendo 

a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade. 

Art. 2º. As Atividades Complementares têm como objetivo estimular a participação dos 

alunos em experiências diversificadas, que contribuam para sua formação, possuindo 

relação com as Diretrizes Curriculares dos Cursos. 

Art. 3º. Compreendem-se como Atividades Complementares as atividades didático-

pedagógicas, não previstas no desenvolvimento dos componentes curriculares de cada 

Curso, desde que afins à área de formação humanística e profissional do Curso. 
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Art. 4º. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas na própria FCAT ou em 

instituições públicas ou privadas, desde que contribuam para a formação do discente e 

assegurando o objetivo previsto no Art. 2º deste Regulamento. 

CAPÍTULO II 
DAS MODALIDADES  

Art. 5º. As atividades complementares dos cursos de graduação devem ser realizadas nas 

modalidades de Ensino, Extensão e Pesquisa, e Socioculturais conforme quadro abaixo: 

Quadro 01 

I - ATIVIDADES DE ENSINO 

 

ATIVIDADES 

 

CARGA HORÁRIA MÁXIMA 

DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Participação em eventos 

realizados pela FCAT. 

Organização de eventos. 

Carga Horária do evento. 

Carga Horária : 10 horas. 

 

Relação dos participantes; 

Portaria da Diretoria da 
FCAT ou Declaração do 
Coordenador do Curso ou 
do Coordenador evento. 

Participação em eventos 
realizados por outra IES 
credenciada pelo MEC ou 
por organizações  públicas 
e privadas reconhecidas 
pela FCAT. 

Carga Horária do evento, 

especificada no certificado.  

Certificado, Atestado, 
Declaração, conforme Art. 
09 desta Resolução. 

Disciplinas cursadas em 
outros cursos de graduação 
da FCAT ou de outra 
Instituição de Ensino 
Superior, credenciada pelo 
MEC, na área de formação 
ou em áreas afins – nas 
modalidades presenciais ou 
a distância. 
 

Carga Horária: 60 horas para 

Bacharelado e Licenciatura e 

40 horas para Tecnológico. 

Histórico Escolar e 
Programa da Disciplina no 
original e cópia com timbre 
da instituição. 

Cursos de Línguas 
Estrangeiras e de 
Informática, cursados em 
instituições judicialmente 
constituídas, com carga 
horária total mínima de 160 
horas, desde que, 
reconhecidamente 
relevantes para a formação 

Carga Horária: 30 horas. Certificado do curso ou 
documento legal da 
instituição no original e 
cópia com timbre da 
instituição. 
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profissional e aprovados 
pela Coordenação do 
Curso. 

Monitoria em disciplinas 
pertencentes à Matriz 
Curricular dos Cursos da 
FCAT. 

Carga Horária: 60 horas. Declaração da Coordenação 
de Curso ou Coordenação 
Pedagógica. 

Estágio Não Obrigatório na 
área do curso, com duração 
de, no mínimo, 3 (três) 
meses, desde que 
conveniado com o 
NIP/FCAT. 

Carga Horária: 40 horas 

para Bacharelado e 

Licenciatura e 30 horas 

Tecnológico. 

Declaração do NIP/FCAT. 

Participação no Colegiado 
de Curso, Conselho 
Superior e representante 
de turma. 

Carga Horária: 10 horas. 

 

Resolução do CONSU ou 
Portaria da Diretoria Geral 
ou Declaração da CAPSI. 

Participação em visitas 
técnicas, trabalhos de 
campo, viagens de estudo, 
desde que não façam parte 
da avaliação continuada do 
processo ensino 
aprendizagem. 

Carga Horária: 20 horas. Declaração da Coordenação 
de Curso, conjuntamente, 
com o docente da 
disciplina. 

Participação em Cursos de 
Educação a Distância, 
desde que sejam afins ao 
curso do discente. 

Carga Horária: 20 horas. Certificado ou Atestado, 
com timbre da Instituição. 

Participação em audiências 
judiciais, no período da 
graduação. 
 

Carga Horária: 30 horas. Ata da sessão ou declaração  
expedida por autoridade 
competente. 

 

II - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA MÁXIMA DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Participação ativa, em 
projetos de extensão, 
registrados na Coordenação 
de Extensão, na categoria 
de bolsistas ou voluntários, 
com orientação docente, 
inclusive de natureza 

Carga Horária: 60 horas 
para Bacharelado e 
Licenciatura e 40 horas para 
Tecnológico. 

Declaração do Coordenador 
de Extensão ou Curso, 
conjuntamente, com o 
docente responsável pelo 
projeto.  
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comunitária, na área de 
formação profissional do 
discente.  
 

Participação em eventos do 
Programa de Extensão da 
FCAT. 

Carga Horária do evento. Certificado ou Atestado ou 
Declaração da Coordenação 
de Extensão. 

Participação, ativa, em 
comissão organizadora de 
evento de extensão, 
coordenada pela FCAT ou 
por outras IES credenciadas 
pelo MEC. 
 

Carga Horária: 10 horas. Portaria do Diretor Geral ou 
Declaração da Coordenação 
de extensão ou pesquisa e 
pós-graduação. 

Participação em eventos e 
projetos da Empresa FCAT 
Júnior. 

Carga Horária Projetos: 60 
horas. 
Carga Horária Eventos: 
40 horas. 

Certificado ou documento 
emitido e assinado pelo 
Coordenador da FCAT 
Júnior. 

 

 

III - ATIVIDADES DE PESQUISA 

ATIVIDADES  CARGA HORÁRIA MÁXIMA DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS 

Participação em projetos de 
pesquisa, reconhecidos pela 
Faculdade de Castanhal, 
sob orientação docente.  

Carga Horária: 60 horas  
para Bacharelado e 
Licenciatura e 50 horas para 
Tecnológico. 

Declaração do Coordenador 
do Projeto ou Coordenador 
de Curso.  

Participação em eventos de 
iniciação científica com 
apresentação de trabalho. 

Carga Horária: 50 horas 
para o primeiro autor e 30 
horas para coautoria. 

Cópia da Publicação ou 
declaração da comissão de 
editoração ou comprovante 
de aceite do trabalho 
científico da Instituição 
promotora. 

Publicações em revistas e 
periódicos científicos com 
classificação no Qualis 
CAPES. 

Carga Horária: 60 horas.  Cópia da Publicação ou 
declaração da comissão de 
editoração ou comprovante 
do aceite do trabalho 
científico da Instituição 
promotora. 

Participação em defesas de 
Monografia,  
Defesas de Dissertação de 
Mestrado, defesas de Teses 
de Doutorado de Instituição 

Carga Horária: 10 horas. Declaração assinada pelo 
Coordenador da Banca ou 
Coordenador do Curso da 
Instituição de Ensino 
Superior credenciada pelo 
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do Ensino Superior 
credenciada pelo MEC. 

MEC. 

 

IV- ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS 

ATIVIDADES  CARGA HORÁRIA 

MÁXIMA 

DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Participação nos Programas 
Sociais e Culturais da FCAT. 

Carga Horária: 10 horas. Declaração da Coordenação 
de Curso ou Coordenação 
de Apoio Psicopedagógico- 
CAPSI. 

Participação, como 
voluntário, nos trabalhos de 
ações sociais, na área do 
curso com anuência da 
FCAT. 

Carga Horária: 20 horas.  Declaração da Coordenação 
do Curso ou da CAPSI. 

Participação em sessões de 
exibição de filmes 
comentados e relevantes à 
formação profissional e 
reconhecidos pela FCAT. 
 

Carga Horária: 10 horas. Declaração da Coordenação 

de Curso e relatório. 

Participação em ações 
solidárias como: doação de 
sangue e medula óssea na 
campanha da FCAT em 
parceria com o Hemopa/PA. 

Carga Horária: 05 horas. Declaração da Coordenação 
de Apoio Psicopedagógico-
CAPSI. 

Participação ou visitas em 
exposições, museus, 
específicos da área do 
curso, com anuência do 
Coordenador do Curso. 

Carga Horária: 05 horas. Ticket da exposição e 
relatório. 

Participação nos Projetos 
Culturais da FCAT. 

Carga Horária: 05 horas.  Declaração da CAPSI ou da 
Coordenação do Curso e 
relatório. 

Premiação em concursos 
acadêmicos relacionados 
com o objetivo do curso. 

Carga Horária: 10 horas. Comprovante da 
premiação. 

Trabalho Voluntário na área 
do curso, com anuência do 
coordenador. 

Carga Horária: 30 horas.  Carta da Instituição em 
papel timbrado com 
carimbo do CNPJ e 
relatório. 

 

CAPÍTULO III 
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DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA 
Art. 6º. Os discentes devem cumprir as horas de Atividades Complementares  

conforme quadro 02 (dois) deste Regulamento. 

Parágrafo Único: O cumprimento da carga horária destinada às Atividades Complementares 

é um dos requisitos para a conclusão de curso e colação de grau. 

Art. 7º. As Atividades Complementares são desenvolvidas pelos discentes a partir de seu 

ingresso no curso até a conclusão do último semestre, inclusive no período de férias 

acadêmicas. 

Art. 8º. As cargas horárias de atividades complementares para integralização de cada curso 

estão descritas no Quadro 02, abaixo: 

Quadro 02 

                                  NOME DO CURSO CARGA HORÁRIA 

BACHARELADO 

Administração 200 

Ciências Contábeis 200 

Direito 200 

Enfermagem 240 

LICENCIATURA 

Ciências Biológicas 200 

História 200 

Pedagogia 240 

TECNOLÓGICO 

Análise e Desenvolvimento de Sistema 100 

Agronegócio 100 

Marketing 100 
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Redes de Computadores 100 

 

CAPÍTULO IV 
DA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 9º. Para aproveitamento das Atividades Complementares o discente deve comprovar 

sua participação com certificados ou atestados ou declarações ou  relatórios, constando a 

instituição organizadora, logomarca, local, data, carga horária do evento e assinatura do 

representante legal. 

§ 1º As atividades oferecidas pela Faculdade de Castanhal serão analisadas pela 

Coordenação do curso e posteriormente encaminhadas à Secretaria Acadêmica para 

registro, com o nome dos participantes, a modalidade e a carga horária a ser integralizada. 

§ 2º As Coordenações de Atividades do Programa de Extensão,  Programa de Pesquisa e 

Outros Programas Acadêmicos da Faculdade de Castanhal encaminharão a relação com o 

nome dos discentes e a carga horária do evento para a  Coordenação do Curso analisar as 

cargas horárias e posteriormente encaminhar à Secretaria Acadêmica para registro no 

sistema Acadêmico. 

§ 3º Para a integralização total da carga horária de atividades complementares, o discente 

deve realizá-las em, pelo menos, 2 (duas) das modalidades mencionadas no art. 5° deste 

Regulamento, independentemente de ter integralizado o total da carga horária de atividades 

complementares de cada curso. 

§ 4º. Para comprovação da carga horária em Atividade Complementar, o Coordenador de 

Curso considerará as atividades cursadas pelo discente desde que apresentadas, via 

protocolo, dentro do semestre de realização dos mesmos, no prazo estabelecido no 

calendário acadêmico. 

§ 5º As atividades realizadas pelo discente nos intervalos de recesso ou férias da Faculdade 

deverão ser apresentados no semestre seguinte, obedecendo ao prazo estabelecido no 

calendário acadêmico. 

§ 6º.  Os discentes oriundos de ingresso pelo processo seletivo especial (vestibulinho) que 

possuírem comprovação de atividades realizadas enquanto alunos das IES de origem 

deverão apresentar essa documentação no decorrer do primeiro semestre que iniciar o 

curso na FCAT. 
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Parágrafo Único: As disciplinas não creditadas para aproveitamento poderão ser creditadas 

como Atividades Complementares de acordo com o Art. 5º, Quadro I, devidamente 

analisadas pela Coordenação do Curso. 

CAPÍTULO V 
DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 10. A Coordenação das Atividades Complementares é de competência da Coordenação 

de Curso, Coordenações de Extensão e Coordenação de Pesquisa, que conjuntamente 

devem definir as atividades de orientação ao discente e da administração dos atos relativos 

à política, ao planejamento e à supervisão das Atividades Complementares.  

Art. 11. Compete ao Coordenador de Curso ou Coordenador Adjunto: 

a. informar aos discentes, no início do semestre, a importância da Atividade 
Complementar na vida acadêmica de cada discente; 

b. encaminhar, a cada semestre, à Coordenação de Extensão, o cronograma de 
eventos para compor o Calendário do Programa de Extensão; 

c. acompanhar e controlar a participação dos discentes em ações e eventos 
promovidos pela Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades 
Complementares; 

d. analisar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos 
discentes, das atividades complementares realizadas na FCAT e  fora da FCAT;  

e. enviar à secretaria acadêmica o resultado da avaliação das Atividades 
Complementares de cada discente, para os registros cabíveis; 

f. cumprir o regulamento e regimento da FCAT no que se refere às atividades 
complementares; 
 

Art. 12. Compete às Coordenações de Extensão e Pesquisa: 

1. elaborar, juntamente com o Coordenador de Curso, o calendário geral de atividades 

de extensão ou pesquisa, que serão creditadas como Atividades Complementares, 

ofertadas pela Faculdade; 

2. divulgar o calendário geral de atividades que serão validadas como Atividades 

Complementares, na página e nos quadros de avisos da FCAT; 

3. encaminhar, ao coordenador de curso, a lista dos discentes, com as informações 

referentes às atividades de extensão e/ ou pesquisa (nome do curso, carga horária e 

carga horária efetivamente cursada), para posterior encaminhamento à Secretaria 

Acadêmica; 

4. produzir modelos de relatórios para as atividades que exijam esse  documento como 

comprovante;  
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5. incluir no relatório semestral do curso as atividades complementares realizadas pela 

FCAT; 

6. emitir certificados dos eventos de extensão ou pesquisa quando for o caso;  

7. cumprir o regulamento e regimento da FCAT no que se refere às atividades 

complementares. 

CAPÍTULO VI 
DA COMPETÊNCIA DOS DISCENTES 

 

Art. 13. Compete aos discentes de cada curso: 

I. buscar informações das normas institucionais e suas eventuais atualizações no site, 

nos quadros de avisos e/ou nas secretarias de cursos  da FCAT, referentes às 

atividades complementares; 

II. esclarecer as dúvidas sobre a aplicação deste regulamento, observando o prazo 

estabelecido no calendário acadêmico, junto à Coordenação do Curso;  

III. participar dos eventos  promovidos pela FCAT e curso  na sua totalidade, e assinar a 

frequência; 

IV. encaminhar ao Coordenador do Curso, via protocolo, a validação das atividades 

complementares realizadas fora da Faculdade, juntamente com os documentos 

comprobatórios, anexando cópia  e apresentando o original, para serem conferidos 

no protocolo, dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico; 

V. acompanhar, no sistema educacional acadêmico,  a integralização  da carga horária 

das atividades complementares; 

VI. cumprir o regulamento e regimento da FCAT no que se refere às atividades 

complementares. 

CAPÍTULO VII 
DO PRAZO PARA O DISCENTE PROTOCOLAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS 

FORA DA FCAT 
 

Art. 14. As atividades complementares realizadas fora da FCAT, para validação, devem ser 

requeridas via protocolo, ao Coordenador do Curso, acompanhadas dos comprovantes no 

original e uma cópia, observando o prazo semestral, estabelecido no calendário acadêmico. 

§ 1º As cargas horárias definidas nos respectivos certificados ou outro documento de 

atividades realizadas fora da FCAT, apresentados pelo discente para crédito das atividades, 
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não representarão, necessariamente, a carga horária atribuída para o crédito da carga 

horária em atividades complementares.  

§ 2º. A análise e validação da carga horária mencionada no caput compete ao  Coordenador 

do Curso ou Colegiado. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Não são consideradas Atividades Complementares: 

1. As atividades de Nivelamento; 

2. As atividades realizadas em períodos anteriores ao ingresso do curso; 

3. Componentes curriculares de cursos de pós-graduação; 

4. Os trabalhos e atividades quando avaliados pelo processo ensino aprendizagem 

das disciplinas da matriz curricular do curso; 

5. As disciplinas validadas para aproveitamento de estudos; 

6. Os cursos a distância que não são afins ao curso do discente. 

Art. 16. Os discentes que não cumprirem a carga horária mínima exigida pelas Atividades 

Complementares de cada curso, até o último prazo estabelecido no calendário acadêmico do 

semestre, estarão impedidos de obter o grau e ficarão em Dependência.  

Art. 17. Para os discentes que se enquadrarem no Artigo anterior é obrigatória a realização 

da matrícula no semestre subsequente até a integralização total das horas das Atividades 

Complementares. 

Art. 18. O discente que se sentir prejudicado por eventual prejuízo nas análises e, 

consequentemente, redução das horas a serem creditadas em Atividades Complementares, 

poderá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, após o lançamento nos seus registros 

acadêmicos, recorrer à Coordenação do Curso para reanálise; 

Art. 19. Caso se mantenha a decisão anterior proferida pela Coordenação do Curso, o 

discente ainda poderá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após ciência dessa decisão, 

recorrer, fundamentando seu pedido ao Colegiado do Curso, que terá até 15 (quinze) dias 

corridos para apreciar e decidir a questão. 

Art. 20. Na ocorrência de fraude documental comprovada, o discente sofrerá penalidades 

previstas no Regimento da FCAT.  

Art. 21. Revogam-se as Resoluções que dispõem sobre as Atividades Complementares dos 

Cursos da FCAT. 
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Art. 22. O presente Regulamento foi aprovado nos Colegiados de Cursos. 

Art. 23. O presente Regulamento foi aprovado no CONSU, em 02.10.2013 e terá vigência a 

partir do semestre 2014.1. 

Art. 24. Dê-se ciência e cumpra-se. 

Castanhal, 02 de Outubro de 2013. 

Mário Alves do Nascimento Neto 
Diretor Geral 

 

5.8 – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

A Resolução CNE/CES nº 09/04, no seu artigo 10, fixa a obrigatoriedade do trabalho 

de conclusão de curso, por constituir-se num componente curricular obrigatório. No 

entanto, permite que cada instituição estabeleça critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

Pretende-se estabelecer as orientações advindas das Diretrizes Curriculares, qual 

seja, o desenvolvimento do pensamento crítico e o domínio do procedimento científico 

indispensáveis à produção do conhecimento jurídico. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, 

caracterizado como trabalho final do curso, e desenvolvido de acordo com os padrões 

metodológicos ajustados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para a 

elaboração e apresentação de Trabalho Científico. Será realizado no 9º semestre como 

Trabalho de Conclusão de Curso I e 10º semestre como Trabalho de Conclusão de Curso II. 

Na trajetória curricular para a formação Bacharel em Direito há de se considerar, 

além da relação interdisciplinar entre saberes, a forma gradual e integrada entre os eixos de 

formação básica, profissional e teórico-prática. Os trabalhos de conclusão do Curso de 

Direito Bacharelado da FCAT são elaborados dentro das linhas de pesquisa do Curso, quais 

sejam: 

1. Linha 1 – Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável; 

2. Linha 2 – Meio Ambiente, Organização e Realidade Amazônica; 

3. Linha 3 – Estado, Direito e Políticas Públicas na Amazônia. 

Nesse sentido, o TCC constitui-se em um campo privilegiado para a análise da prática 

profissional à luz dos conteúdos teóricos do programa do curso. Consiste em uma pesquisa, 

relatada sob a forma de monografia, na área do direito, envolvendo conhecimentos teóricos 
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e práticos e oferecendo ao discente a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e 

experiências práticas, de maneira a prepará-lo para o exercício da profissão e aprimorar sua 

capacidade criativa e análise crítica da área específica do conhecimento. Será desenvolvida, 

individualmente, pelo orientando, sob orientação docente.  

Estão aptos a orientar o TCC quaisquer professores efetivos do Curso de Direito da 

Faculdade de Castanhal, respeitadas as afinidades temáticas e a existência de carga horária 

disponível para a orientação. Poderá ser admitida a co-orientação, com a participação de 

professor de outro Curso, quando o Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolver a 

interdisciplinaridade, relacionando a Ciência do Direito com aquela de aderência do co-

orientador. 

O Tema será de livre escolha do orientando respeitada sua relação com o cotidiano 

jurídico, as linhas de pesquisa do curso e as diretrizes deste Projeto. 

A Coordenação do Curso indicará os docentes do curso para o exercício conjunto de 

atividades de orientação ao orientando. A indicação dos Docentes Orientadores de TCC será 

homologada pelo Colegiado de Curso. 

A troca de Orientador, no transcurso do processo de orientação, por iniciativa do 

Orientando, fica condicionada ao deferimento da Coordenação, mediante despacho 

proferido em requerimento próprio, fundamentado pelo Orientando, e formalizada em 

tempo hábil à intervenção do novo Orientador no processo de elaboração da monografia. 

O Professor Orientador é obrigado a registrar todas as atividades de encontro com o 

orientando, na ficha de acompanhamento, com as devidas assinaturas. 

O orientando é obrigado a frequentar 75% dos encontros definidos pelo orientador 

ou pelo responsável do TCC, nos dia e horas marcadas. 

O não comparecimento aos encontros pelo orientado, no percentual de frequência 

estabelecido neste Projeto acarretará a reprovação compulsória do orientando, de maneira 

que somente poderá apresentar seu TCC no período letivo subsequente, obedecendo a 

todos os trâmites formais estabelecidos pela FCAT. 

O orientando, na data fixada pela Coordenação de TCC e Coordenação de Curso, 

deverá, obrigatoriamente, depositar 03 (três) cópias do trabalho, encadernado em espiral, 

devidamente rubricado pelo orientador, e 1 (uma) cópia digital em CD ou similar, tudo 

devidamente acompanhado de do parecer de recomendação, no protocolo da instituição.  
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A Coordenação do TCC distribuirá as cópias aos membros da Banca Examinadora, 

para leitura e análise do resultado do trabalho escrito, que emitirão as considerações que 

julgarem pertinentes, relativas ao conteúdo escrito na abordagem científica e técnica, 

referencial teórico, metodológico, à propriedade sobre a bibliografia e pela logicidade na 

abordagem do tema proposto, avalizando ou não a apresentação pública da monografia, 

avalizando ou não a defesa pública do respectivo TCC.  

A defesa pública, obrigatória, consistirá em apresentação oral do Trabalho, pelo 

orientando, perante Banca Examinadora presidida pelo professor orientador e composta 

por, pelo menos, mais dois docentes, designados pela Coordenação de TCC ou Coordenação 

do Curso e serão abertas ao público. 

O orientando que deixar de comparecer a apresentação no dia e hora marcados 

deverá, até 48 horas após a defesa, protocolar o requerimento, devidamente justificado, 

com comprovante anexo, que ateste o motivo do não comparecimento. O Colegiado de 

Curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante terá o prazo de até 72 horas (setenta 

e duas), para decidir e, se for o caso, designar nova data para apresentação do trabalho. 

Perdendo esta data o discente será reprovado e terá que se matricular no semestre 

subsequente para apresentar a monografia. 

A sessão da apresentação será pública e deverá estender-se por tempo não inferior a 

15 minutos e não superior a 20 minutos para apresentação oral e 15 minutos para arguição 

de cada membro da banca examinadora, inclusive do docente orientador. 

O orientando será avaliado pelo domínio do conteúdo durante a apresentação e 

arguição, e postura perante a banca examinadora e, sobretudo, em virtude dos níveis de 

complexidade e exigência inerentes ao desenvolvimento do TCC. 

O resultado de cada apresentação será obtido mediante a média aritmética dos 

valores atribuídos pelos membros da Banca Examinadora aos indicadores estabelecidos com 

antecedência, devendo, para aprovação, alcançar o grau mínimo de 7,0 ( sete).  

Após a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso II, perante a banca 

examinadora, o discente que for aprovado sem recomendações entregará, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos a partir da data da apresentação oral, a versão definitiva encadernada, 

em 1 (uma) via, com capa dura na cor verde bandeira e 1(uma) via digital em CD. 
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No caso de aprovação com recomendações, indicada pela banca, deve o discente 

promover as alterações em até 15 (quinze) dias corridos após a data da apresentação oral, 

submetendo o novo texto ao professor orientador, que realizará em 5 (cinco) dias a nova 

avaliação, dispensada nova apresentação oral, confirmada a nota atribuída no momento da 

apresentação oral.  

A nota final será confirmada após o parecer favorável do orientador, que será 

emitido no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, referente às inclusões das recomendações 

sugeridas pela Banca Examinadora.  

O discente terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir da data da ciência da 

confirmação final da nota para protocolar a versão definitiva, encadernada, em 1 (uma) via, 

com capa dura na cor verde bandeira e 1(uma) via digital em CD .  

O discente será considerado aprovado após a entrega final da monografia, a versão 

definitiva encadernada, em 1 (uma) via, com capa dura na cor verde bandeira e 1(uma) via 

digital em CD. 

Será reprovado, automaticamente, com atribuição de nota 0 (zero), o discente que 

incorrer em uma das seguintes situações:  

I. Não tiver o trabalho considerado apto a ir à banca de defesa de TCC pelo 

orientador;  

II. Plágio;  

III. Compra de trabalhos;  

IV. Falsificação de documentos; 

V. Utilização de dados fictícios não coletados conforme previsto no projeto;  

VI. Não entregar e/ou não cumprir o plano de trabalho no prazo estabelecido;  

VII. Não entregar a versão final da monografia no prazo definido neste regulamento.  

VIII. Não frequentar, no mínimo, 75% das sessões do trabalho exigidas pela FCAT 

(docente orientador, coordenação e responsável pelo TCC), nas disciplinas TCC-I e TCC-II.  

O orientando reprovado terá que se matricular no período subsequente e elaborar o 

TCC que poderá ser o mesmo tema ou outro, desde que sejam cumpridas as exigências 

relativas à orientação deste PPC, do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso e 

demais normas da Instituição. 
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O Coordenador do Curso, os orientandos e orientadores deverão manter contato 

permanente com o Coordenador Geral do TCC, para o exercício conjunto de atividades de 

orientação ao orientando e de administração dos atos relativos ao planejamento e à 

supervisão do TCC.  

O Regulamento do TCC foi elaborado com os critérios, procedimentos e mecanismos 

de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração, aprovado no 

Colegiado do Curso e no Conselho Superior pela Resolução nº 039/2013, conforme anexo: 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, 
BACHARELADO E LICENCIATURA DA FACULDADE DE CASTANHAL. 

Dispõe sobre Trabalho de Conclusão de Curso, 

dos Cursos de Graduação, Bacharelado e 

Licenciatura, da FCAT. 

CAPÍTULO I 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 1º.  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a ser 

desenvolvido de acordo com os semestres e cargas horárias definidos nas matrizes 

curriculares dos cursos de graduação, bacharelado e licenciatura da Faculdade de Castanhal. 

Art. 2º.  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se de atividades acadêmicas de 

integração entre a teoria e prática, voltadas para a sistematização dos conhecimentos 

adquiridos ao longo dos semestres, devendo propiciar ao discente o domínio das bases 

norteadoras da profissão e da realidade social. 

Art. 3º.  A realização do Trabalho de Conclusão de Curso envolve momentos de orientação e 

elaboração de um projeto de pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa e sua apresentação 

perante a banca examinadora. 

Art. 4º. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser desenvolvido sob a forma de 

Monografia, versando sobre um tema específico, de livre escolha, relacionado com as Linhas 

de Pesquisas definidas por cada curso e/ou atuação/formação do docente orientador. 

Art. 5º. O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido conforme Projeto Pedagógico 

do Curso e sob orientação Docente, de acordo com os itens descritos abaixo: 

I. Curso de Direito, Bacharelado: será individual, conforme Diretriz Curricular do Curso; 

II. Nos demais cursos será em grupo de, no máximo, 3 (três) alunos e, no mínimo, 

2(dois) alunos. 
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Art.6º.   O TCC constitui-se de uma atividade desenvolvida em duas etapas, denominadas 

TCC I e TCC II. 

CAPÍTULO II 
DO DESENVOLVIMENTO DOS TCC I  e TCC II 

Seção I 
Do TCC I  

Art. 7º.  A disciplina TCC-I será desenvolvida sob a orientação do Docente Orientador, de 

conformidade com a matriz curricular, a ementa da disciplina no Projeto Pedagógico de cada 

curso e/ou conforme o tema escolhido.  

§  1º.  Ao concluir a disciplina, o discente deverá apresentar o Projeto da Monografia. 

§ 2º. O projeto o discente deverá seguir, na estrutura formal, os critérios técnicos 

estabelecidos pelo Manual de Normatização da FCAT, disponível na Biblioteca David Sá e no 

site da Instituição. 

Art. 8º. A disciplina TCC I será avaliada pelo Processo Continuado de Avaliação Ensino 

Aprendizagem (1º NVA, 2º NVA e NEF) previsto nos planos de ensino, aprovado nos 

colegiados de curso e no Regimento da FCAT.  

Art. 9º. Os tipos de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem do TCC- I serão definidos 

pelo docente orientador no início do semestre e apresentando aos discentes no Plano de 

Ensino. 

Parágrafo único: O orientador deverá obedecer ao prazo estabelecido no calendário 

acadêmico para lançar a nota do discente no sistema acadêmico. 

Art. 10. O discente reprovado na disciplina TCC-I deverá, obrigatoriamente, cursá-la como 

Dependência, no semestre seguinte. 

§ 1º.  O discente somente poderá desenvolver o TCC-II, após a aprovação em TCC- I. 

§ 2º. A Dependência do TCC I não poderá ser realizada no Período Letivo Intervalar (PLIN). 

Seção II 
Do TCC- II  

Art. 11. O TCC - II caracteriza-se pelo desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, na forma de 

Monografia. 

Parágrafo Único: Os critérios técnicos da monografia seguirão as normas estabelecidas no 

Manual de Normatização de Trabalhos Científicos e no Guia Didático para Elaboração de TCC 

da Faculdade de Castanhal, disponíveis no site e na biblioteca David Sá. 
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Art.12. O Orientador solicitará relatórios parciais, sobre o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso - II, com informações detalhadas acerca da pesquisa e dos estudos 

realizados. 

Art. 13. A apresentação final e a entrega definitiva da monografia em capa dura, cor verde 

bandeira, em 1 (uma) via escrita e 1 (uma) via digital constituem-se requisitos obrigatórios 

para aprovação em TCC - II. 

CAPÍTULO III 
Da Apresentação do TCC – II 

Art.14. O TCC - II será apresentado por escrito e oralmente, perante a banca examinadora, 

presidida pelo professor orientador e composta por mais dois membros designados pelo 

Coordenador do Curso, conjuntamente com o Docente Orientador, podendo ser objeto de 

arguição.  

Parágrafo Único: A apresentação oral do TCC II será pública e deverá estender-se por tempo 

não inferior a 15 minutos e não superior a 20 minutos para apresentação oral e 15 minutos 

para arguição de cada membro da banca examinadora, inclusive do docente orientador. 

Art.15.  Os membros da banca deverão ser escolhidos considerando as pertinências das 

linhas de pesquisas de cada curso e a disponibilidade do Docente Orientador.  

Art.16. Para os casos de impedimento de um de seus membros, exceto do professor 

orientador; nova data será designada no prazo de 72 (setenta e duas) horas para indicar o 

substituto e marcar a data para a apresentação oral do trabalho. 

Art. 17.  A monografia para a apresentação oral deverá ser depositada no Protocolo da 

Faculdade, no prazo estipulado no calendário acadêmico, em 3 (três) vias devidamente 

encadernadas em espiral, e 1 (uma) cópia digital em CD ou similar e encaminhada ao 

Coordenador do Curso. 

§ 1º. A monografia somente será apresentada oralmente após parecer favorável do 

orientador sobre o trabalho e atendida a frequência mínima de 75% das sessões de 

orientação.  

§ 2º A monografia será entregue aos demais membros da banca pelo orientador, 

devidamente avaliada com parecer favorável pelo respectivo docente orientador para 

análise e parecer final dos demais membros da banca. 

§ 3º O discente somente fará a apresentação oral pública após parecer favorável do trabalho 

escrito pelo professor orientador. 
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CAPÍTULO IV 
Avaliação DO TCC - II 

 Art. 18. A Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem do TCC - II será resultado da média 

aritmética dos itens I e II do Art. 20, considerado uma única nota final da disciplina TCC-II, 

que será lançada no sistema acadêmico, pelo Docente Orientador ou Coordenador do Curso, 

no prazo estabelecido no Calendário Semestral do TCC-II. 

Parágrafo Único: A nota referente à apresentação oral, item II do Art. 20, será atribuída 

individualmente, com base no rendimento alcançado nesta etapa da avaliação por cada 

discente, independentemente do trabalho ter sido elaborado em grupo. 

Art. 19. Os critérios norteadores da avaliação que deverão ser observados pelo docente 

orientador e pela banca examinadora serão os relacionados abaixo: 

I. Qualidade da revisão bibliográfica do trabalho na área pesquisada, considerando-se a 

literatura clássica a respeito da matéria e o conhecimento pelo discente, sobre o 

tema objeto de estudo; 

II. Capacidade de articulação interna do texto, destacando-se a exigência de fluência 

escrita, de consequência da estrutura argumentativa e de problematização crítica do 

assunto pesquisado; 

III. Uso criativo e próprio, segundo os objetivos da pesquisa, dos instrumentos 

metodológicos escolhidos para o levantamento de dados do trabalho; 

IV. Inventividade da interpretação produzida pelo aluno, bem como a sua capacidade de 

percepção dos problemas próprios ao desenvolvimento e ao enfrentamento 

concreto das questões relativas ao tema escolhido; 

V. Desenvoltura e domínio do assunto na apresentação oral do trabalho e na discussão 

com os membros da banca examinadora; 

VI. Adequação do texto às normas técnico-científicas indicadas para o trabalho. 

 

Art. 20 Requisitos para o processo de avaliação ensino aprendizagem do TCC II, com as 

respectivas notas:  

I. 1. Avaliação referente ao desenvolvimento do trabalho – Pontuação 5,0. 

a. Qualidade e consistência na fundamentação, objetivos decorrentes da 

justificativa, organização sequencial e correção gramatical –  Pontuação 1,5. 
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b. Uso da normalização bibliográfica recomendada neste Regulamento – Pontuação 

1,5. 

c. Metodologia, desenvolvimento da produção, apresentação dos resultados 

coerentes com a temática estabelecida e objetivos propostos – Pontuação 2,0. 

II. 2. Avaliação referente à apresentação oral - Pontuação 5,0. 

a. Apresentação dos objetivos, metodologia, resultados e conclusão – Pontuação 

2,0. 

b. Linguagem utilizada – Pontuação 1,0. 

c. Domínio e clareza na exposição do conteúdo – Pontuação 1,0. 

d. Aproveitamento do tempo disponível – Pontuação 1,0. 

Art. 21. Ao final da defesa oral e arguição, os examinadores deverão, em sessão  privada, 

atribuir a nota que decorrerá da média aritmética INDIVIDUAL DE CADA ALUNO. 

§ 1º.  A Banca dará ciência da ata com as notas e das recomendações, quando for o caso, ao 

discente, com sua respectiva assinatura e data. 

§ 2º. Ao discente aprovado com recomendação, a nota atribuída será provisória, podendo 

ser confirmada após parecer favorável da banca examinadora quando da entrega da 

monografia com as devidas atualizações. 

§ 3º. Na ata constará, obrigatoriamente, a nota, o resultado “Aprovado”, “Aprovado com 

Recomendações” ou “Reprovado”, bem como os itens ou o (s) número (s) da (s) página (s) 

de onde estarão as recomendações e todas as justificativas que se fizerem necessárias. 

§ 4º.   Da decisão da banca examinadora não caberá recurso. 

§ 5º.  Na ata final da monografia com recomendações deverá constar a análise e parecer 

somente da monografia com a confirmação da nota, que deverá ser assinada pela banca e 

pelo discente. 

CAPÍTULO V 
APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ENTREGA DO TCC II 

Art. 22. A aprovação ou reprovação do orientando está vinculada à nota atribuída pela banca 

examinadora no ato da apresentação e à entrega definitiva da monografia. 

§ 1º. Poderão ser enviadas à Secretaria Acadêmica somente as notas dos discentes 

aprovados sem recomendação e após a entrega definitiva da monografia. 

§ 2º. À banca examinadora se reserva o direito de exigir recomendações, quando julgar 

necessárias e registrar em ata.  
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Art. 23. O discente será aprovado se obtiver a nota geral final resultante da média aritmética 

entre os itens I e II  do Art. 20, igual ou maior que 7.0, e a entrega da monografia final. 

§ 1º Após a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso II, perante a banca examinadora, 

o discente que for aprovado sem recomendações entregará, no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos a partir da data da apresentação oral, a versão definitiva encadernada, em 1 (uma) 

via,  com capa dura na cor verde bandeira e 1(uma) via digital em CD . 

 § 2º. No caso de aprovação com recomendações, indicada pela banca, deve o discente 

promover as alterações em até 15 (quinze) dias corridos após a data da apresentação oral, 

submetendo o novo texto ao professor orientador, que realizará em 5 (cinco) dias a nova 

avaliação, dispensada nova apresentação oral, confirmada a nota atribuída no momento da 

apresentação oral. 

§ 3º.  No período da alteração da monografia, para as devidas recomendações o discente ou 

grupo deverá ser acompanhado pelo orientador. 

§ 4º. A nota final será confirmada após o parecer favorável do orientador, que será emitido 

no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, referente às inclusões das recomendações sugeridas 

pela Banca Examinadora. 

§ 5º. O discente terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir da data da ciência da 

confirmação final da nota para protocolar a versão definitiva, encadernada, em 1 (uma) via,  

com capa dura na cor verde bandeira e 1(uma) via digital em CD . 

§ 6º. O discente será considerado aprovado após a entrega final da monografia, de acordo 

com o parágrafo 5º deste artigo. 

Art. 24. Será reprovado, automaticamente, com atribuição de nota 0 (zero), o discente que 

incorrer em uma das seguintes situações: 

I. Não tiver o trabalho considerado apto a ir à banca de defesa de TCC pelo orientador; 

II. Plágio; 

III. Compra de trabalhos;  

IV. Falsificação de documentos; 

V. Utilização de dados fictícios não coletados conforme previsto no projeto; 

VI. Não entregar e/ou não cumprir o plano de trabalho no prazo estabelecido; 

VII. Não entregar a versão final da monografia no prazo definido neste regulamento. 
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VIII. Não frequentar, no mínimo, 75% das sessões do trabalho exigidas pela FCAT 

(docente orientador, coordenação e responsável pelo TCC), nas disciplinas TCC-I e 

TCC-II.  

Art. 25. O discente reprovado poderá continuar com o mesmo tema e o mesmo orientador, 

caso julgue conveniente. 

Parágrafo Único: Em caso de mudança de tema e/ou orientador, o discente reiniciará o TCC 

desde a elaboração do projeto até a defesa da monografia seguindo este Regulamento. 

Art. 26. O discente Reprovado terá que se matricular no semestre regular subsequente. 

CAPÍTULO VI 
DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I 
Dos Orientandos  

Art.  27. Compete aos orientandos: 

I. Tomar conhecimento do regulamento e demais normas institucionais sobre Trabalho 

de Conclusão de Curso I e II;  

II. Assumir a responsabilidade pela participação das atividades acadêmicas, nas 

disciplinas  TCCI e TCC II; 

III. Assumir a responsabilidade pela produção do trabalho, considerando as dimensões 

ética, responsável e técnica, respeitando os direitos autorais e referências utilizadas.  

IV. Entregar ao Orientador o trabalho corrigido, de acordo com as recomendações da 

banca examinadora, nas versões impressa e eletrônica no  prazo estabelecido; 

V. Frequentar as reuniões convocadas pelo orientador e/ou coordenador do curso; 

VI. Participar das reuniões semanais de orientação com o Orientador do TCC, cumprindo 

a frequência mínima de, pelo menos, 75% da carga horária prevista; 

VII. Manter contato nas datas especificadas pelo orientador para discussão e 

aprimoramento do trabalho; 

VIII. Elaborar a versão final do TCC II de acordo com o presente Regulamento e as 

instruções do seu orientador ou coordenador do curso ou Responsável pelo TCC; 

IX. Cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Curso ou Orientador para 

entrega da Monografia, defesa e versão final do TCC II; 

X. Comparecer em dia, hora e local determinado para apresentar e defender a 

Monografia; 
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XI. Participar das Avaliações do Processo Ensino Aprendizagem, referente ao TCC I, 

conforme previsto no Regimento da Faculdade e observar os prazos estabelecidos no 

calendário acadêmico. 

XII. Respeitar os direitos autorais sobre todos os trabalhos pesquisados, seja em livros 

físicos, seja na internet, entre outros, evitando todas as formas de plágio; 

§ 1º Verificada a ocorrência de plágio total ou parcial, será atribuída a Nota 0 (zero), 

tornando-se inválido todos os atos decorrentes de sua apresentação. 

§ 2º. O plágio total ou parcial pode ser verificado a qualquer momento, até mesmo durante 

a avaliação do trabalho perante a banca examinadora. 

XIII. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Seção II 
Do Docente Orientador  

Art. 28. Cada Docente Orientador poderá ter até 7 (sete) trabalhos sob sua orientação. 

Art. 29. São competências do Docente Orientador: 

I. Orientar, acompanhar, avaliar e incentivar o discente no desenvolvimento do 

trabalho em todas as suas fases até a entrega da versão final da monografia; 

II. Entregar o Plano de Ensino do TCC I e II no prazo estabelecido pelo coordenador do 

curso; 

III. Apresentar o Plano de Ensino no primeiro dia de aula ou reunião aos discentes; 

IV. Acompanhar os trabalhos mediante reuniões quinzenais, previamente agendadas 

entre orientador e orientando; 

V. Registrar as reuniões de orientação regularmente nas pautas e colher as assinaturas 

dos discentes conforme modelo da FCAT; 

VI. Emitir relatórios de acompanhamento ao coordenador e Responsável pelo TCC; 

VII. Proceder a verificação de plágio durante o processo de orientação, utilizando os 

recursos disponíveis nas tecnologias de informação para validação da autoria do 

texto; 

VIII. Orientar o discente para elaboração de texto rigorosamente formulado, de acordo 

com as normas técnicas e acadêmicas exigidas no Art. 7º, § 2º e Art. 11, Parágrafo 

Único deste regulamento; 

IX. Participar da banca de avaliação final e coordenar a sessão de apresentação da 

monografia; 
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X. Dar conhecimento ao discente sobre o calendário de reuniões, prazos de entrega do 

projeto para apresentação oral e outros; 

XI. Cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação do TCC, quanto ao 

desenvolvimento do projeto e apresentação oral da monografia pelo discente; 

XII. Emitir parecer sobre o trabalho desenvolvido pelos discentes no TCC II 

encaminhando-o para defesa ou reprovação;  

XIII. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Seção III 
Do Coordenador Do TCC I e TCC II 

Art. 30. O Coordenador do TCC I e II será indicado pela Direção Acadêmica e Diretor Geral 

que o apoiará no desenvolvimento das atividades administrativas relativas aos Trabalhos de 

Conclusão de Curso:  

Art. 31.  São competências do Docente Responsável: 

I. Apoiar a coordenação de curso no desenvolvimento das atividades relativas ao TCC I 

e II; 

II. Elaborar e divulgar até duas semanas após o início das aulas o calendário das 

atividades a serem desenvolvidas no semestre, referente às atividades do Trabalho 

de Conclusão de Curso I e II; 

III. Orientar os discentes quanto à escolha dos orientadores, respeitando a área de 

conhecimento dos mesmos; 

IV. Apoiar o trabalho dos orientadores assistindo-lhes nos diversos aspectos relevantes 

para a orientação do TCC; 

V. Estabelecer procedimento permanente de discussão e de avaliação das atividades 

relativas ao TCCI e II, convocando reuniões regulares entre professores orientadores 

e orientandos e coordenadores; 

VI. Elaborar quadro geral dos horários dos professores orientadores inclusive com os 

locais de orientações; 

VII. Manter a coordenação do curso informada sobre o desenvolvimento dos TCCs; 

VIII. Encaminhar à Secretaria Acadêmica o nome dos professores e seus respectivos 

orientandos, para as providências referentes à frequência e diário de classe; 

IX. Encaminhar ao Coordenador do Curso as atas das defesas, folhas de frequências e os 

trabalhos de conclusão de cursos, para as providências cabíveis; 
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X. Apresentar relatório semestral de todas as atividades desenvolvidas para 

fechamento do semestre; 

XI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Seção IV 
Do Coordenador do Curso 

Art. 32.  Competências do coordenador do curso: 

I. Coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos dos professores e orientadores; 

II. Estabelecer procedimento permanente de discussão e de avaliação das atividades 

relativas ao TCC, com os orientadores; 

III. Organizar o calendário de atividades relativas ao TCC I e II, conjuntamente, com o 

Coordenador do TCC para divulgação no prazo estabelecido no item II, Art. 29; 

IV. Providenciar, em consonância com o Docente Responsável, os nomes dos 

orientadores e encaminhar para Diretoria Acadêmica providenciar a Portaria de 

nomeação; 

V. Encaminhar à Secretaria Acadêmica o resultado da avaliação do TCC II de cada 

discente, para os registros cabíveis; 

VI. Encaminhar, para arquivo na biblioteca, os trabalhos defendidos e aprovados; 

VII. Manter arquivos referentes ao TCC I e II, recebendo, ao final de cada orientação, 

documentação mantida pelo professor orientador; 

VIII. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33. Quando o TCC I e II envolverem empresas ou outras instituições, deverá ser firmado 

entre as partes um termo jurídico, estabelecendo a parceria. 

Parágrafo Único: Caberá à direção geral as providências necessárias ao termo jurídico de que 

trata o caput deste artigo.  

Art. 34. O aluno reprovado nas Disciplinas TCCI e TCCII não poderá fazer dependência no 

Período Letivo Intervalar (PLIN), previsto no Calendário Acadêmico. 

Art. 35. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação deste 

regulamento deverão ser dirimidas pelo Colegiado de Curso. 

Art. 36. Revogam-se as resoluções nº 24.2013, nº 23.2010, nº 31.2010 e nº 34.2010.  

Art. 37. O presente Regulamento foi aprovado nos Colegiados de Cursos. 
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Art. 38. O presente Regulamento foi aprovado no CONSU, em 02.10.2013 e terá vigência a 

partir do semestre 2014.1. 

Art. 39. Dê-se ciência e cumpra-se. 

Castanhal, 02 de Outubro de 2013. 

Mário Alves do Nascimento Neto 
Presidente do CONSU 

6. CORPO DOCENTE 

6.1. Corpo Docente 

O corpo docente da FCAT é constituído pelos integrantes da Carreira do Magistério, 

admitido nos termos da legislação de trabalho vigente, de reconhecida capacidade moral e 

intelectual e que preencham os requisitos legais e regimentais, conforme Plano de Cargos 

Carreiras e Salários- PCCS, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho. 

A carreira do magistério superior constitui-se das seguintes classes: 

1. Professor Especialista; 

2. Professor Mestre; 

3. Professor Doutor ou Livre-Docência. 

6.1.1. Da Admissão 

a. O ingresso do candidato à carreira docente dar-se-á por processo de seleção, 

procedido pela Direção Acadêmica e Direção Geral, observando os critérios de 

titulação, conhecimentos e prática didática e profissional, relacionada às atividades 

da docência, pesquisa e extensão, obedecendo ainda à legislação e normas 

pertinentes ao Sistema de Ensino e disciplinamento contido neste Plano. 

b. A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa 

conduta são condições fundamentais para o ingresso e permanência no quadro 

docente. 

c. O Docente será contratado pelas Faculdades Integradas de Castanhal Ltda, 

Mantenedora, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, observados os 

critérios e normas do Regimento e do Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

d. É regra básica que o posicionamento salarial na admissão seja a letra “A” do Grau 

(faixa) Salarial do cargo (progressão horizontal).  Admissão acima da letra “A” 

poderá ocorrer, com autorização de um dos diretores acompanhado pelo Gestor da 

Área ou ainda o Comissão de Cargos e salários que se constituir na implantação 
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desta Descrição de Cargos. Acima da letra “D”, só poderá ocorrer com autorização 

da direção, e serão efetivadas, desde que expressas por escrito. 

e. Toda admissão será condicionada a existência de vaga e disponibilidade 

orçamentária; 

f. É desejável que o candidato preencha os pré-requisitos para ocupar o cargo; 

g. Para efetivação da contratação será avaliada a adequação do curriculum lattes e 

documental. 

a. Professor Especialista: Titulação acadêmica em nível de pós-graduação lato sensu ou 

aprovação em equivalente conjunto de disciplinas de mestrado, obtido em Instituições de 

Ensino Superior ou outra Instituição autorizadas pelo Ministério da Educação. 

b. Professor Mestre e Professor Doutor ou Livre-Docência: Titulação Acadêmica em nível de 

pós-graduação stricto sensu obtida em Instituições do Ensino Superior no Brasil, 

credenciadas pelo Ministério da Educação ou Instituições estrangeiras, desde que o diploma 

seja revalidado por IES credenciada pela CAPES (Brasil).  

Eventualmente e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode dispor do 

concurso de Docentes Visitantes e Colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta 

temporária de docentes integrantes da carreira. 

6.1.2. Reposicionamento por alteração de cargo: 

Para o Corpo Docente – CD o primeiro enquadramento, o professor poderá 

apresentar toda a sua produção científica e intelectual a partir do curriculum lattes. O 

enquadramento ou ascensão nos diversos níveis (classes) só será efetuado mediante 

requerimento do interessado instruído com a documentação comprobatória completa. 

Seguirá um processo de avaliação de desempenho, conforme anexo III do PCCS, que 

passará a ser adotado a partir da sua aprovação, e conforme a aplicabilidade do Formulário 

de Avaliação de Desempenho e critério de pontuação, assim como diretrizes para 

progressão funcional. 

6.1.3. Por Progressão Funcional 

A progressão funcional é a elevação do salário do empregado a mesma classe (nível) 

salarial imediatamente posterior, dentro da categoria do seu cargo. 

A elevação do salário deverá estar relacionada com a experiência, o desempenho dos 

ocupantes do cargo, obedecendo-se aos valores da tabela de cargos e salários; e 
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As progressões funcionais ocorrerão em até 2 (dois) anos alternadamente por merecimento 

ou por antiguidade, como segue abaixo: 

6.1.3.1. Por Merecimento:  

A progressão será de 2(dois) graus (faixas) salariais, devendo atender os requisitos: 

a. Existência de recursos orçamentários e financeiros; 

b. Ter conseguido o empregado, um resultado de excelente ou bom no processo de 

avaliação de desempenho aplicado pela FCAT, este a ser adotado a partir da 

aprovação deste PCCS; 

c. Possuir um intervalo mínimo de 12 meses, do período de admissão ou da última 

progressão; 

d. Não tendo, o empregado, faltas não justificadas (assiduidade) nos últimos 12 meses e 

não possuir nenhum tipo de punição; e 

e. Não ter havido nenhum tipo de suspensão de contrato de trabalho, durante o 

período estipulado para concessão da vantagem. 

6.1.3.2.  Por Antiguidade: 

A progressão ocorrerá de 1 (um) grau (faixa) salarial, devendo atender os seguintes 

requisitos: 

1. Possuir disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros; 

2. Não ter o empregado, registro e nenhum tipo de punição nos últimos 12 meses; 

3. Possuir um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro meses) de admissão ou da última 

progressão; 

4. Não ter havido nenhum tipo de suspensão de contrato de trabalho, durante o 

período estipulado para concessão da vantagem; 

5. O percentual de amplitude de 1,5% (Hum e meio por cento) fixo, será mantido para 

nivelamento salarial na progressão horizontal (faixas A, B, C, etc) dos cargos, ou seja, 

se o empregado atingir o ponto máximo salarial, será acrescentado o percentual 

citado.  

6.1.3.3. Por Desempate 

Caso ocorra empate no processo de progressão, serão identificados os seguintes 

requisitos para efetivação do desempate, obedecendo à estrutura estabelecida na 

nomenclatura dos cargos: 
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1. Produção acadêmica (elaboração de artigos científicos); 

2. Responsabilidade do cargo;  

3. Avaliação da pontualidade e assiduidade do empregado;  

4. Participar de eventos e encontros pedagógicos, treinamentos, preencher e entregar 

5. Relatórios no prazo conforme determinado pela coordenação de curso; 

6. Maior tempo de conclusão da qualificação acadêmica;  

7. Maior tempo de atividade na FCAT; 

6.1.4. Dos Casos Especiais 

6.1.4.1. Admissão de professores nas seguintes situações: 

a. Substituto, por contratação de prestação de serviços, no limite de tempo previsto no 

regimento e lei estadual e federal, que destina suprir temporariamente a falta de 

docente no quadro, decorrente da demissão, falecimento, aposentadoria, licenças e 

afastamentos previstos em lei; 

b. Visitante, pelo período definido pelo Regimento da FCAT, lei estadual ou federal,  

quando se tratar de professor Mestre, Doutor ou Livre Docente, do país ou fora dele, 

para participação de programas especiais de ensino, pesquisa ou extensão.    

c. Para contratação de Professor substituto a FCAT realizará seleção, autorizado pelo 

Conselho Superior mediante propostas das Coordenações de Curso e/ou Diretoria 

Acadêmica.  
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6.1.5. Composição do Corpo Docente do Curso (nome, titulação, regime de trabalho) 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

1. Abdallah Naim Zalahan Redwan 
166.837.572-91 

Mestre Integral 

2. Ademir Ferreira da Silva Jr 
517.246.342 - .91 

Doutor Parcial 

3. Ana Lúcia Santos da Silva 
492138652-87 

Mestre Horista 

4. André  Bendelack Santos 
378.826.192-72 

Mestre Parcial 

5. Ariolino Neres Sousa Junior 
518.252.282-72 

Mestre Parcial 

6. Carmélia Carreira Trindade 
024.176.692-34 

Mestre Horista 

7. Daniel Henrique Queiroz de Azevedo 
574.247.802-04 

Mestre Horista 

8. Daniela Ribeiro Castilho 
393.166.882-72 

Mestre Integral 

9. Dayanne Brenna Campos dos Santos 
Cardoso 
914.136.722-72 

Especialista Parcial 

10. Dayan Rios Pereira 
313.072.992-53 

Doutor Parcial 

11. Débora Simões Pereira 
711.479.342-15 

Mestre Parcial 

12. Diego Fonseca Mascarenhas 
893.694.592-00 

Mestre Parcial 

13. Fernando de Jesus de Castro Lobato 
Junior 

Mestre Parcial 
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379.638.562-15 

14. Flávia Côrrea Bastos 
658.815.082-20 

Doutora Integral 

15. Hermes Da silva Feitosa 
030.228.892-91 

Mestre Integral 

16. Isabella Pinto Figueiredo 
688.547.222-00 

Mestre Parcial 

17. Ives Faiad Freitas 
704.609.062-91 

Mestre Parcial 

18. José Guilherme Wady Santos 
352.225.142-34 

Doutor Parcial 

19. Krystima Karem Oliveira Chaves 
575.006.062-49 

Especialista Integral 

20. Luciana Oliveira Chaves 
515.183.922-53 

Mestre Integral 

21. Luciano Cavalcante de Souza 
Ferreira 
727.022.812-49 

Especialista Parcial 

22. Ludmilla Russo Amanajás 
661.622.542-91 

Especialista Horist 

23. Marcelo Pereira da Silva 
598.402.502.-72 

Mestre Horista 

24. Márcia Valéria de Melo e Silva Rolo 
353.760.312-68 
 

Mestre Parcial 

25. Mário de Oliveira Gouvea 
512.835.732-53 

Mestre Parcial 

26. Marcos Antônio Lemos Queiroz 
296.030.052-15 

Especialista Parcial 

27. Nádia Maria Bentes 
158.536.242-83 

Mestre Horista 
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O Corpo Docente do Curso de Direito é constituído pelos docentes identificados no 

quadro acima. 

Verifica-se que o Curso de Direita conta com 38 (trinta e oito) professores, sendo 

79% (setenta e nove por cento), com pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado. 

Destes professores, 16%(dezesseis por cento) são doutores e os demais são mestres. Os 

Especialistas são 8 (oito) professores que corresponde a 21% (vinte e um) por cento. 

Com relação ao Regime de Trabalho, 31% (trinta e um por cento) dos professores são 

contratados em Regime de Tempo Integral ou Parcial, equivalente a 82% (oitenta e dois por 

28. Nairo Rildo dos Santos 
126.902.282-20 

Mestre Parcial 

29. Rinaldo Ribeiro Moraes 
260.227.292 - 20 

Doutor Parcial 

30. Otávio Roberto Maués Paixão 
033.218.602-44 

Mestre Horista 

31. Paulo de Sousa Bastos 
569.171.557-72 

Mestre Parcial 

32. Rafael Albuquerque da Silva 
953.384.202-44 

Especialista Parcial 

33. Rodrigo Oliveira Santana 
720.444.032-34 

Mestre Parcial 

34. Saulo Monteiro Matos Mestre Parcial 

35. Telma de Carvalho Lobo 
002.714.462-34 

Doutora Integral 

36. Thais Souza Barroso 
693.144.702-53 

Especialista Parcial 

37. Theresa de Medeiros Amorim 
684.684.402-30 

Mestre Horista 

38. Tiago Fernando Martins 
945.986.302-72 

Especialista Parcial 
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cento), e 7 (sete ) são horistas, o que representa 18% (dezoito por cento) do total de 

docentes.  

 6.1.6. Composição do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso (nome, titulação, 

experiência profissional e regime de trabalho) 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE, conjuntamente com o Colegiado do Curso, é 

comprometido com as atribuições acadêmicas de acompanhamento, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso, ancoradas na prática de uma gestão 

coletiva e participativa.  

O Curso de Direito dispõe de uma equipe de 07 (sete) professores que compõem o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), sendo 1 (um) Doutor e 6 (seis) Mestres, os quais 

acompanham o desenvolvimento e implementação do projeto pedagógico juntamente com 

o Colegiado de Curso.  

O NDE possui espaços para reuniões, com computador, telefone e acesso a internet. 

A composição do NDE do curso está de conformidade com a Resolução CONAES 01, de 17 de 

Junho de 20101 e a Resolução CONSU/FCAT Nº 28/10.  

Os docentes que atuam no NDE do Curso juntos têm mais de trinta (30) anos de 

experiência profissional fora do magistério, tendo participado ativamente no 

acompanhamento do PPC.  

Todos são comprometidos com a política da instituição que é oferecer o ensino de 

qualidade. Abaixo os docentes com seus respectivos tempos de serviço e experiência 

profissional:  

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

PROFESSOR CPF TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

1. Hermes da 
Silva Feitosa 

030.228.892-91 Mestre Integral 

2. Telma de 
Carvalho Lobo 

002.714.462-34 Doutora Integral 

3. Fernando de 
Jesus de Castro 
Lobato Junior 

379.638.562-15 Mestre Parcial 
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4. Isabella Pinto 
Figueiredo 

688.547.222-00 Mestre  Parcial 

5. Davi José da 
Silva (Licença 
para 
Doutorado) 

511.823.002-00 Mestre Integral 

6. Luciana 
Oliveira Chaves 

515.183.922-53 Mestre Integral 

7. André 
Bendelack dos 
Santos 

378.826.192-72 Mestre Parcial 

  

 

6.2- Coordenação do Curso (titulação, formação acadêmica, experiência e regime de 

trabalho)  

O coordenador responsável pela gestão do Curso de Direito é o professor Hermes da 

Silva Feitosa Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade da Amazônia - 

UNAMA, concluído em 2007. Possui especialização lato-sensu em Direito Civil e Processo 

Civil pela Universidade Estácio de Sá, concluído em 2001 e ainda, especialização lato-sensu 

em Planejamento Governamental ao participar do I Curso de Planejamento Governamental 

ministrado sobre os auspícios da Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios-

SAREM/PR e Governo do Território Federal do Amapá-GTFA, em 1978. É também Bacharel 

em Administração, formado pela Universidade Federal do Pará-UFPA, em 1977. Também 

atuou nesta mesma Instituição de Ensino Superior como Coordenador do Curso de 

Administração no período de março/2010 a julho/2012. Tem 15 (quinze) anos de experiência 

em docência do ensino superior, 14 (quatorze) de experiência profissional na área do curso e 

2 (dois) de gestão no curso. Atuou na área de gestão fora da área do curso por mais de 

41(quarenta e um) anos em empresa de grande porte local e nacional. Iniciou na 

coordenação do curso em 01/08/2012.  

Desenvolve suas funções gerenciais, em regime de tempo integral, com carga horária 

semanal de 40 horas para o gerenciamento das atividades acadêmicas e acompanhamento 

dos discentes e docentes, nos turnos vespertino e noturno, de 2ª a 6ª feiras, além dos dias 

de sábado para atendimento às demandas de aulas no curso. O coordenador é membro 

ativo da Equipe Diretiva da Instituição, Presidente do Colegiado de Curso e do Núcleo 
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Docente Estruturante, além de articular e zelar pelo cumprimento e qualidade do 

desenvolvimento do PPC de seu curso. 

A Coordenação Adjunta do Curso de Direito é realizada pela Professora Luciana 

Oliveira Chaves, possui graduação em direito pela Universidade da Amazônia, em 2004, 

especialização em Aperfeiçoamento em Direito Público e Privado pela Faculdade de Direito 

Prof. Damásio de Jesus, em 2005, especialização em Direito Público Capacitação para Ensino 

Superior pela Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus, em 2007 e mestrado em Direito 

Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2010. Advogada 

militante há 9 anos, desde 2004. Atuou como Docente Colaborador na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em 2009. Pesquisadora jurídica na Faculdade de Direito Prof. 

Damásio de Jesus, nos anos de 2007 e 2008. Desde 2012 atua como professora convidada no 

Programa de Formação Interdisciplinar de Meio Ambiente (PROFIMA) do Núcleo de Meio 

Ambiente (NUMA) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 2012, recebeu título de 

premiação da Ordem do Mérito Advocatício, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará. 

Desenvolve suas funções gerenciais, em regime de tempo integral, com carga horária 

semanal de 40 horas para o gerenciamento das atividades acadêmicas e acompanhamento 

dos discentes e docentes, nos turnos vespertino e noturno, de 2ª a 6ª feiras, além dos dias 

de sábado para atendimento às demandas de aulas no curso. 

Os Coordenadores estão sempre disponíveis para atendimento aos alunos e 

docentes, pessoalmente; por meio do sistema acadêmico Life Educacional; e-mail; 

envio/recebimento de documentos/ material didático, além da via telefônica e Ouvidoria. 

7.INFRA-ESTRUTURA 

 

O Projeto arquitetônico da FCAT conta com o conceito sustentável, compatível com a 

realidade ambiental, que estabelece uma relação de respeito, harmonia, convivência e 

interação com o estilo amazônico de viver. A área física, de 54.400m2 e área construída de 

10.109,84 m2, ainda com  amplo espaço para a ampliação e crescimento A estrutura da 

Faculdade oferece recursos que facilitam o acesso aos portadores de necessidades especiais, 

tais como elevadores, rampas, sanitários específicos e vagas demarcadas no 

estacionamento, bem como recursos para portadores de deficiências visuais.  Ao longo dos 

semestres letivos, a FCAT vem preparando o ambiente acadêmico para receber alguns 
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portadores de deficiências.  

 

7.1. Salas de Aula 

A infraestrutura da Faculdade é constituída de espaços amplos e adequada; sendo 63 

salas de aula com capacidade para atender até 50 alunos, com isolamento acústico, 

ar condicionado split, mobiliário específico, quadro magnético branco, carteiras com 

assento acolchoados com espuma injetável, dois pontos físicos de acesso a rede e 

com tecnologia wireless para acesso à internet e ao sistema acadêmico Life 

Educacional. Das 63 salas, 30 (trinta) salas têm disponível para os docentes e 

discentes projetores de teto. Para atendimento nas demais salas, a instituição dispõe 

de 06 (seis) projetores volantes, que são solicitados com antecedência pelos 

docentes e 3 (três) quadros digitais interativos. 

7.2.Instalações Administrativas 

 As instalações administrativas são bem dimensionadas, dotadas de 

isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo 

a todas as condições de salubridade. A Faculdade de Castanhal possui instalações 

compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa. 

 

7.3. Instalações para Docentes   

 A FCAT mantém 02 (duas) salas dos docentes, atendendo os 02 (dois) grandes 

blocos de salas de aula, tendo uma delas 120 m2, com 5 (cinco) computadores, armários 

individuais e uma sala contígua para orientação de alunos (24m2), com (09) computadores, 

com acesso à internet e ao sistema acadêmico Life Educacional. No bloco 11, mais uma sala 

de professores, com  60.m2, computadores, dotada de isolamento acústico, iluminação, 

climatização por meio de “split, mobiliário e aparelhagem específica, armários individuais 

atendendo as condições de salubridade . 

Para atendimento de suas necessidades administrativas e pedagógicas os docentes 

têm o auxilio de 2(dois) técnicos para as atividades administrativas e de informática, durante 

todo o período e turnos do funcionamento das aulas além da estrutura das Secretarias de 

Cursos, Apoio do Núcleo de Inovação Educacional (NIED), por meio da Coordenação 

Pedagógica e da Coordenação de Apoio Tecnológico além do Apoio Psicopedagógico. 
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7.4. Instalações para Coordenação de Curso 

  A Coordenação do curso de Direito dispõe de 02 (duas) salas individuais com 9,67 m2 

cada uma, para  o Coordenador e Vice-Coordenadora do Curso, equipadas com computador, 

internet, sistema acadêmico Life, tecnologia wireless, climatização por meio de “split”, 

isolamento acústico e iluminação, atendendo todas as condições de salubridade além de 

uma sala contígua, para reunião, com uma mesa redonda e demais  mobiliários tais como: 

mesa, cadeira, telefone, telefone celular, armários e geladeira para uso . 

Para atendimento às atividades administrativas os coordenadores têm a sua 

disposição a estrutura da Secretaria de Cursos.  

Para as reuniões com o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado de Cursos a 

coordenação possui espaço exclusivo. 

7.5. Auditório  

   A Faculdade de Castanhal possui 01 (um) auditório,  instalado no Bloco 11,  em uma 

área de 123,80 m2, com capacidade para 250 pessoas, com a disponibilidade de 

equipamentos de informática e recursos audiovisuais e multimídia. Além disso, conta com 

mobiliário adequado, e apresenta isolamento acústico, iluminação e ventilação em 

condições adequadas. 

   A área de convivência que possui 959,86 m2 destinada para o desenvolvimento de    

atividades esportivas, recreação e culturais também têm sido utilizadas para a realização de 

grandes eventos institucionais, envolvendo toda a comunidade acadêmica. 

7.6. Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias são de fácil acesso e compatíveis com o número dos 

usuários projetados. Estão perfeitamente adaptadas aos portadores de necessidades 

especiais.  

7.7.Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

   A FCAT foi planejada e construída para atender  aos requisitos  de acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, respeitando a legislação no 

que tange a promoção de acessibilidade e atendimento diferenciado a portadores de 

necessidades especiais. 

   A estrutura física apresenta as condições de acessibilidade como livre circulação nos 

espaços de uso coletivo, 04 (quatro) elevadores, vagas reservadas nos estacionamentos, 
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rampas e sinalização adequada, nos pisos, portas e banheiros adaptados com espaço 

suficiente para permitir o acesso a cadeiras de rodas; barras de apoio nos banheiros, lavabos 

e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas. 

   Para atendimento aos portadores de outras deficiências, a Faculdade está sendo 

assessorada por um docente, especialista na área, para se antecipar na aquisição de 

materiais didáticos e/ou equipamentos, para atendimentos especiais, quando solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso. Os funcionários e docentes são capacitados para 

atendimentos aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, bem como preparar a 

comunidade interna sobre o processo inclusivo e articular políticas de inclusão nas várias 

áreas do conhecimento  propondo ações que contemplam as especificidade dos diversos 

cursos. 

  Nessa vertente, a FCAT teve uma discente portadora de deficiência visual (total), que 

iniciou com o processo seletivo, integrando-se totalmente dentro e fora da sala de aula e, 

hoje, como ex-aluna, voltou para a IES, como aluna do Curso de Pedagogia, além de 

participar assiduamente do Programa de Acompanhamento aos Egressos. Desde o semestre 

passado, a IES recebeu mais uma deficiente visual (parcial) que conta com o apoio de um 

docente, especialista em libras, por meio das orientações e providências para o uso de 

material didático em braille inclusive a definição dos layouts para as placas indicativas com 

os nomes dos setores acadêmico-administrativos, disponíveis a esses alunos.  A FCAT 

também tem como aluno, um deficiente auditivo, no Curso de Redes de Computadores que, 

assim como os demais deficientes, tem à sua disposição, um intérprete que o acompanha 

em sala de aula, pago pela IES. 

 Com essas demandas foram desenvolvidas ações com os funcionários docentes e 

discentes, como ciclos de palestras, oficinas, cursos com profissionais experientes e com 

formação na área de atuação, objetivando um atendimento de qualidade a esses alunos. 

 A realização dessas atividades incorpora a cultura da Pedagogia Inclusiva, em caráter 

permanente, visando contribuir com a acessibilidade de todos os que constituem a 

comunidade acadêmica, sem discriminação, com garantia da melhoria do ensino, na 

medida em que proporciona situações novas de ensino-aprendizagem que suscitam 

reflexões e ações por parte dos docentes, discentes e funcionários envolvidos. 

 A Faculdade conta com docentes de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que 
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desenvolvem trabalhos relacionados ao tema, sendo, a disciplina de LIBRAS, conteúdo 

curricular obrigatório no Curso de Direito . 

7.8. Infraestrutura de Segurança 

A Faculdade de Castanhal conta com infraestrutura de segurança pessoal, 

patrimonial e de prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. 

7.9.Equipamentos 

 
7.9.1.Acesso a Equipamentos de Informática 

No Curso de Direito, os alunos têm acesso aos equipamentos de informática para 

pesquisas e suporte necessários para melhor desempenho de suas atividades acadêmicas. 

Os equipamentos estão disponíveis nos laboratórios de informática e na biblioteca. A 

Faculdade de Castanhal possui 06 (seis) laboratórios de informática, cada um instalado em 

uma área de 53,18 m2 e equipado em  média 32 microcomputadores, além de impressoras 

e demais equipamentos de informática.  

Na Biblioteca estão disponíveis para os alunos, 07 (sete) terminais com 

microcomputadores com acesso ao internet para pesquisa e estudo e 04 terminais para 

consulta ao acervo, além de 07 microcomputadores para registros do acervo pelos 

colaboradores da Biblioteca, bem como para os serviços de empréstimo, devolução e 

renovação de materiais. Este espaço funciona de 9h às 22h de segunda a sexta-feira e no 

sábado no horário das 8h às 12h. Os laboratórios de informática funcionam de segunda a 

sexta-feira no horário das 14h às 22h, e no sábado no horário das 08h às 12h.  

A cada dois laboratórios tem um técnico responsável pelas atividades neles realizadas 

e o professor orientador vinculado a disciplinas específicas.  

O laboratório tem seu regulamento aprovado no Conselho Superior da Instituição. Um 

rigoroso processo de trabalho garante a manutenção e aquisição de equipamentos, 

insumos e materiais de consumo.  

O Departamento de Tecnologia da Informação reorganizou as informações de suas 

atividades através da criação de um “Livro de Registros” das manutenções e atualizações 

realizadas nos laboratórios da instituição.  

 O sistema acadêmico da instituição é informatizado permitindo que todos os 

docentes e discentes acompanhem o desenvolvimento acadêmico na instituição, por meio 

dos terminais existentes e também em suas residências, por meio da Internet.  
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A instituição adquiriu mais largura de banda de internet, totalizando uma banda de 4 

megas de velocidade, o que vai ao encontro das metas assumidas, pela FCAT.  

 
7.9.2.Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet) 

 
Os equipamentos de informática estão interligados em rede de comunicação 

científica (Internet).  

O acesso à Internet é feito através de link de dados da Embratel, assim como toda a 

Instituição atende seus docentes e discentes via sinal Wireless, distribuído entre 25 antenas 

de 12 DBI. Os Microcomputadores estão conectados em rede por meio de Fibra Óptica e 

conectados aos seus respectivos servidores, sendo a rede dos laboratórios isolada da rede 

do administrativo por questões de segurança. A conexão com a Internet é 24 horas, sem 

limites de horas e a uma velocidade de 4 Mb podendo ser ampliada para 10 Mb. 

7.9.3.Serviços 

7.9.3.1. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A manutenção e a conservação das instalações físicas são executadas por 

funcionários da Instituição.  

7.9.3.2.Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

A manutenção e a conservação dos equipamentos são executadas por funcionários 

da Instituição.  

A manutenção preventiva é realizada diariamente antes das atividades 

programadas, quando todos os microcomputadores são ligados e inspecionados pelo técnico 

responsável pelo laboratório. Ainda, como parte dessa manutenção preventiva, é executado 

diariamente o antivírus pelo servidor da rede (que é atualizado diariamente). Quando 

encontrado algum arquivo infectado esse arquivo é limpo, em caso de arquivo suspeito de 

infecção por vírus este é colocado em quarentena, e em última hipótese, ele é apagado do 

sistema. 

A manutenção corretiva ocorre sempre que o equipamento apresenta algum 

problema. Nesse caso, o equipamento é vistoriado pelo técnico responsável pelo laboratório 

e caso o problema possa ser resolvido de imediato, é feito o reparo. Não sendo possível o 

reparo pelo técnico, o equipamento é enviado para uma assistência técnica especializada, 

com prazo máximo de entrega em 05 (cinco) dias úteis, com o laudo do problema. Essa 
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manutenção é feita de modo a minimizar os transtornos aos usuários, sendo nesses casos, 

promovida a substituição do equipamento. 

7.8 . Biblioteca  

 

7.8.1.Espaço Físico 

A biblioteca Davi Sá, possui instalação própria, com área total de 745,31 m2, dividido 

em 09 (nove) cabines de estudo individual, 07 (sete) salas de estudo em grupo, amplo salão 

de leitura - com 12 mesas e 04 cadeiras cada, totalizando 48 assentos.  

As condições para armazenagem, preservação e disponibilização do acervo atendem 

às necessidades institucionais e os padrões exigidos no que concerne a biblioteca 

universitária, há extintores de incêndio, sinalização bem distribuída e os espaços são 

acessíveis para deficientes físicos. 

BIBLIOTECA 

INSTALAÇÕES QUANTIDADE 
ÁREA 

(M2) 

Instalação para o Acervo 2 277,00 

Salão de Leitura 1 110,00 

Salas de estudo em grupo 7 117,00 

Cabine de Estudo Individual 9 18,00 

Recepção 1 81,00 

WC Masculino 1 6,50 

WC Feminino 1 6,50 

WC Deficiente Físico 1 3,00 

Calçada 1 114,00 

Sacada 1 18,16 

TOTAL 745,31 
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7.8.2. Acervo 

7.8.2.1.Instalações para o acervo 

O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro, com acesso restrito 

aos alunos, sendo permitido apenas ao corpo docente o livre acesso. 

 As obras são organizadas acordo com Classificação Decimal Dewey – CDD, 22ª 

edição e o ambiente tem iluminação natural e artificial, além de ser um ambiente 

refrigerado o que propicia a preservação dos materiais. 

O acervo é adequado às necessidades da faculdade e é composto pelas bibliografias 

sugeridas nos Projetos Pedagógicos de cada Curso, com no mínimo 03 (três) bibliografias 

básicas e 05 (cinco) complementares, conforme orientação do Ministério da Educação e, 

também, é composto por outras obras pertinentes aos cursos. 

7.8.2.2. Instalações para estudos individuais 

As instalações para estudos individuais são adequadas no que se refere ao espaço 

físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. Os cursos oferecidos pela Faculdade de 

Castanhal têm a sua disposição cabines de estudo individual suficientes para atender às 

necessidades dos alunos. 

7.8.2.3. Instalações para Estudos em Grupos 

As salas de estudo em grupo, também, foram projetadas com espaço físico, acústica, 

iluminação, ventilação e mobiliário condizentes aos padrões exigidos.  

A Biblioteca Davis Sá possui 117 m² de salas de estudo em grupo, no total de 07 

(sete) salas, nas quais 05 (cinco) possuem mesa central e seis cadeiras e 02 (duas) salas com 

mesa e 10 (dez) carteiras individuais.   

7.8.2.4.Adequação do acervo à proposta do curso 

a. Livros 

O acervo de livros atende às necessidades do curso quanto à quantidade, 

pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização do acervo em relação aos 

objetivos do curso. 

Encontra-se disponibilizada a bibliografia básica e a bibliografia complementar 

estabelecida nos planos de ensino dos componentes curriculares. São adquiridos, para cada 

período, títulos e exemplares em número suficiente para atender à proposta pedagógica do 

curso.  
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b.Periódicos 

A Biblioteca David Sá conta com 263 títulos de periódicos totalizando 4.621 

exemplares, onde 68 títulos são assinaturas vigentes.  

Estão disponíveis para os alunos e professores 15 assinaturas de periódicos 

especializados impressos para o curso de Direito são eles: 

a. Jornal Trabalhista Consulex,  

b. Prática Jurídica, 

c. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

d. Revista Dialética de Direito Processual, 

e. Revista Dialética de Direito Tributário, 

f. Revista de Direito Constitucional Internacional, 

g. Revista de Direito do Consumidor, 

h. Revista de Direito Privado, 

i. Revista de Direito do Trabalho, 

j. Revista de Processo, 

k. Revista Bonijuris, 

l. Revista Luso-Brasileira do Direito do Consumo, 

m. Revista Consulex, 

n. Revista do Direito Trabalhista, 

o. Lex – Revista do Direito do Trabalho.  

Além de periódicos online disponíveis no link: 

http://www.fcat.edu.br/lnk.php?idmenusub=32. 

 

c.Informatização 

A biblioteca é totalmente informatizada, no que se refere à consulta ao acervo 

(livros, revistas e materiais especiais), aos recursos de pesquisa informatizada e ao 

empréstimo domiciliar. O acervo é todo representado no sistema informatizado utilizado 

pela Instituição. 

http://www.fcat.edu.br/lnk.php?idmenusub=32
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O espaço conta ainda com 07 (sete) computadores com acesso a internet, podendo 

ser utilizado para pesquisa e confecção de trabalhos acadêmicos. 

 

d.Base de Dados 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados (Life Educacional) para consulta ao e 

possui microcomputadores com acesso à Internet para consulta a várias bases de dados. 

Uma Coletânea de bases de dados Nacionais e Internacionais com acesso público 

encontra-se disponível no site da FCAT, no link da biblioteca a disposição dos alunos e 

professores bem como de pesquisadores externos. 

Esta página foi construída pela Bibliotecária da Instituição com a intenção de ajudar 

nos processos de pesquisa bibliográfica nas diversas áreas do conhecimento, permitindo o 

acesso ao conteúdo informacional de forma rápida e eficiente pela Internet.  

Desta forma, este Diretório de bases de dados, revistas e livros eletrônico/digital, é 

um subsídio importante ao desenvolvimento das pesquisas e ferramenta essencial para suas 

revisões bibliográficas.  

As principais bases de dados são:  

a.Multidisciplinar: Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT, Scielo, Bibliotecas 

Virtuais Temáticas, Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas - CCN, Google 

Acadêmico, LivRe!, Pesquisa Mundi, SCIRUS, DOAJ Directory of Open Access Journals, 

Latindex, SEER, JSTOR, Capes livre, Domínio Público, etc. 

b.Multimídia 

O acervo multimídia é composto por cd-roms, dvds. A biblioteca disponibiliza aos 

usuários os equipamentos necessários para a utilização deste acervo.  

c.Jornais e Revistas 

A biblioteca conta com a assinatura corrente de vários jornais e revistas. A 

Faculdade de Castanhal possui assinatura dos seguintes jornais e revistas: Jornal O Liberal; 

Jornal Diário do Pará;Conjuntura Econômica;GV Executivo;HSM – Management;Pequenas 

Empresas e Grandes Negócios;RAUSP - Revista de Administração;RAE - Revista 

Administração de Empresas;RBA - Revista Brasileira de Administração;Gestão e 

Produção;Agroanalyses;Organizações Rurais e Agroindustriais;Panorama Rural;Mundo 

J;Scientific American Brasil;Ciência Hoje; Revista Brasileira de Biologia;Revista Brasileira de 
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Entomologia;Revista Brasileira de Zoologia;Revista Brasileira de Microbiologia;Harvard 

Business Review;Revista Brasileira de Contabilidade;Revista Catarinense da Ciência 

Contábil;Marketing;Propaganda;Revista ESPM; Educação e Realidade;Revista Tributária e de 

Finanças Públicas;Revista Nursing;Veja; Exame; Super Interessante;Você S/A; Revista 

Info;Revista Brasileira de Enfermagem;Revista da Escola de Enfermagem da USP;Revista 

Enfermagem – UERJ;Saúde Coletiva;História Viva;Aventuras na História;Revista de História 

da Biblioteca Nacional;Leituras da História;Revista de Estudos Históricos;National 

Geographic;Educação e Contemporaneidade;Educação em Revista;Presença 

Pedagógica;Educação e Sociedade;Revista Nova Escola;Revista Leitura Teoria e Prática;Java 

Magazine;SQL Magazine. 

7.8.2.5. Política de Aquisição, Expansão e Atualização. 

A política de expansão do acervo bibliográfico da Biblioteca tem como objetivo 

manter o acervo atualizado para atender a demanda dos docentes e discentes. Os docentes 

contribuem no processo de atualização do acervo, indicando a cada requisito, ao 

coordenador do curso, os acervos necessários para complementação da bibliografia 

existente na Biblioteca, visando atender a necessidade da disciplina. 

A aquisição de livros é feita mediante cotação de menor preço junto ao mercado 

livreiro. A biblioteca também incrementa seu acervo através de doações de livros realizadas 

por pessoas física ou jurídica, bem como doação de títulos de outras bibliotecas. 

A atualização do acervo ocorre semestralmente com base prioritariamente no PPC 

(Projeto Pedagógico do Curso) para atender aos cursos de graduação e pós-graduação da 

Faculdade de Castanhal. Outra forma de atualização ocorre quando em qualquer tempo 

houver necessidade justificada da utilização de publicações para fins de ensino, pesquisa e 

extensão. Observado também a disponibilidade orçamentária. 

Seguem, abaixo, alguns critérios levados em conta, tanto para a compra de 

publicações quanto para o recebimento de doações: adequação ao currículo acadêmico e às 

linhas de pós-graduação; autoridade do autor e/ou editor; atualidade do material; qualidade 

técnica; quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

cobertura/tratamento do assunto; opinião do especialista no assunto; idioma acessível; 

número de usuário potencial; condições físicas do material (estado de conservação, rasura, 

mutilação e contaminação por micro-organismos).  
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7.8.3. Serviços:  

7.8.3.1.Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

O acervo é organizado de acordo com Classificação Decimal Dewey – CDD, 22ª 

edição. Para gerenciar o acervo a biblioteca conta com um Sistema Educacional que permite 

cadastrar o acervo bibliográfico, viabilizando a busca de informação por meio de autor, titulo 

e assunto. Além disso, permite que seja efetuado o empréstimo e devolução das obras e 

reserva. Também disponibiliza as informações referentes aos alunos matriculados bem 

como dados estatísticos sobre o uso da Biblioteca. 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços:  

 Consulta local e online para a comunidade acadêmica e usuários externos; 

  Empréstimo domiciliar para a comunidade acadêmica; 

  Renovação; 

 Serviço de alerta Bibliográfico; 

 Murais especiais; 

 Divulgação de publicações; 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Normalização de trabalhos acadêmicos; 

 Normalização de referências bibliográficas;  

 Reserva de livros; 

 Catalogação na fonte; 

 Acesso à Internet; 

 Sala de estudo em grupo; 

 Treinamento de usuários: treinamento informal, individual ou em grupos, 

sobre o uso da Biblioteca e, 

 Consulta informatizada ao acervo. 

O Empréstimo é permitido aos usuários habilitados: discente, docente e pessoal 

técnico-administrativo e estagiário.  Ao discente, pessoal técnico-administrativo e estagiário 

poderão ser emprestados 2 (dois) exemplares e aos docentes, 4 (quatro) exemplares. 

A biblioteca conta com um programa permanente de treinamento de usuários, com 

o objetivo de auxiliá-los na busca de informações no sistema Life Educacional, pertinentes à 

biblioteca. 
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O acesso a Internet nos computadores da Biblioteca é via rede cabeada – podendo 

o aluno utilizar durante 1h e, caso não haja demanda para uso da máquina seu tempo pode 

ser prorrogado por mais 1h – e nos dispositivos pessoais (computadores, celulares, etc.) usa-

se a tecnologia Wireless para acesso à internet, proporcionando maior comodidade do 

usuário nos seus estudos.  

 

7.8.3.2. Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos  

A biblioteca oferece apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos. A biblioteca conta 

com um programa permanente de treinamento de usuários, com o objetivo de auxiliá-los na 

normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, é oferecido para consulta o 

conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um Manual de Normas 

para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 

7.8.4.Pessoal Técnico-Administrativo 

O corpo técnico da biblioteca é constituído de 02 (duas) bibliotecária, 08 auxiliares 

de biblioteca e 01 aprendiz. Todos os funcionários são capacitados, periodicamente, para o 

desenvolvimento do seu trabalho, com qualidade. 

 

7.8.5.Horário de Funcionamento 

A biblioteca funciona no horário das 9h às 22h, de segunda-feira a sexta-feira e aos 

sábados das 8h às 12h. 

 

8. Laboratórios 

8.1.Coordenação de Tecnologia da Informação  

O Centro de Tecnologia da Informação é uma unidade responsável pela área de 

sistemas de informação e suporte ao usuário, bem como do gerenciamento dos laboratórios 

de informática da Faculdade de Castanhal, e é coordenado por profissional qualificado. A 

Faculdade de Castanhal possui 06 (seis) laboratórios de informática, cada um instalado em 

uma área de 60,00 m2. 

Todos os laboratórios são compostos por máquinas e softwares de excelente 

qualidade reconhecida pelo mercado de tecnologia: 
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O laboratório 01 possui 44 computadores, o laboratório 02 possui 42 computadores, 

o laboratório 03 possui 25 computadores, o laboratório 04 possui 24 computadores, o 

laboratório 05 possui 32 computadores e o laboratório 06 possui 25 computadores. 

As instalações são dotadas de climatização, iluminação e mobiliário adequado aos 

equipamentos. As configurações são adequadas às aplicações voltadas para a área e 

tecnologias atualizadas. São disponibilizados programas adequados aos Cursos da FCAT, bem 

como todos os equipamentos estão interligados em rede e com acesso à Internet.  

8.2.Equipamentos disponíveis na Coordenação de Tecnologia da Informação: 

 

Quantidade Descrição 

1 

Core I5 - HD de 1 TR - Gravadora de DVD - 6 MB de 

memória. 

1 

Celeron Dual Core- HD de 250 GB - Gravadora DVD - 2 MB 

de memória. 

2 

Core 2 due - HD de 500 GB - Gravadora DVD - 4 MB de 

memória 

1 Impressora HP Laserjet Color CM 1312 

2 Servidores Dell Power Edge 840 

1 Servidores Dell Power Edge 1900 

1 Servidores Dell T610 

5 Monitores de LCD 17 pl 

 

8.3.Equipamentos disponíveis nos Laboratórios: 

 

LABORATÓRIO 01 Sistema operacional: Windows xp sp3; 
Softwares: Office 2010, adobe reader, internet explorer, 
mozilla Firefox, Kaspersky endpoint security versão 6 e 8 e 
winrar; 
Processador semprom 2.0 ghz, 512 – 2gb de memória DDR 
400MHZ e hd de 80 – 320 gb; 

LABORATÓRIO 02 Sistema operacional: Windows 7 sp1 x64; 
Softwares: devc++, packet tracer, matlab 2009, net beans 
7.1, office 2013, adobe reader, internet explorer, google 
chrome, nquestor, Kaspersky endpoint security 10 e winrar; 
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Processador dual core  2.7 ghz, 2 – 4gb de memória 667 
MHZ e hd de 320 – 500 gb; 

LABORATÓRIO 03 Sistema operacional: Windows 7 sp1 x64 e Ubuntu 12.01; 
Softwares: Virtual box, office 2013, adobe reader, google 
chrome, Kaspersky endpoint security 10, winrar e mysql; 
Processador core i3 3.0ghz, 4gb de memória 1333mhz  e hd 
de 1TB; 

LABORATÓRIO 04 Sistema operacional: Windows 7 sp1 x64 e Ubuntu 12.01; 
Softwares: Virtual box, packet tracer, wireshark, mysql, 
visual studio, netbeans 7.1, office 2013, adobe reader, 
konpozer, wamp server e winrar; 
Processador core i3 2.7 ghz, 2-4gb de memória 1333 mhz e 
hd de 1TB; 

LABORATÓRIO 05 Sistema operacional: Windows 7 sp1 x64; 
Softwares: Nquestor, office 2013, netbeans, adobe reader, 
winrar  
Processador dual core  2.7 ghz, 2 – 4gb de memória 667 

MHZ e hd de 320 – 500 gb; 

LABORATÓRIO 06 Sistema operacional: Windows 7 sp1 x64 e Ubuntu 12.01; 

Softwares: Virtual box, packet tracer, wireshark, mysql, 

visual studio, netbeans 7.1, office 2013, adobe reader, 

konpozer, wamp server, visual basicb e winrar; 

Processador core i5, 2.9 ghz, 4gb de memória 1333 mhz e 

hd de 1TB; 

 

Os laboratórios de informática funcionam de segunda a sexta-feira no horário das 

14h20m às 22h20m, no sábado no horário das 08h00m às 19h00m e no domingo das 

08h00m às 14h00m. Cada laboratório tem um técnico responsável pelas atividades nele 

realizadas, auxiliado por técnico/instrutores ligados às disciplinas e atividades que o utilizam. 

Os softwares são instalados conforme a necessidade das disciplinas mediante 

solicitação do professor. Na fase de planejamento do semestre letivo, o professor solicita a 

instalação do software necessário para o bom desenvolvimento da disciplina. Caso a 

instituição não possua a ferramenta é realizada a aquisição. Ao professor também é 

permitido solicitar a compra de equipamentos. 

 

 

 



 
 

179 

 

8.4.Laboratórios específicos do curso -  Núcleo de Prática Jurídica – NPJ 

  

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Castanhal está instalado em uma área 

de 165 m2, localizado na avenida Barão do Rio Branco 2637 – Altos, Centro, Castanhal – PA. 

O NPJ conta com computadores com acesso a internet, rede sem fio wireless, climatização 

por meio de Split, iluminação e ventilação que atendem a todas as condições de excelente 

salubridade.  

Devido a sua localização, na avenida principal da cidade de Castanhal, o Núcleo de 

Prática Jurídica permite o acesso facilitado à população assistida. 

Na especificidade do Curso de Direito da FCAT, o Núcleo de Prática Jurídica é o 

órgão encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio 

desenvolvidas pelos alunos de acordo com as determinações da Ordem dos Advogados do 

Brasil e do Ministério da Educação (Lei nº 8.906/94, art. 9º. §2º e da Resolução nº 09/04, art. 

7º §1º do MEC). 

 Dentre outras, é atribuição deste Núcleo a uniformização de procedimentos 

administrativos e didático-pedagógicos referentes à Prática Jurídica, bem como a 

administração dos convênios firmados pela Instituição, nesse âmbito. Cuida, também, do 

acompanhamento dos Escritórios de Assistência Jurídica Gratuita, com vistas às exigências 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 As atividades do estágio não são exclusivamente práticas, incluindo a 

elaboração de peças processuais e profissionais, rotinas processuais, assistência e atuação 

em audiências e sessões, vistas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos e 

técnicas de negociações coletivas, arbitragens e conciliação, sob o controle, orientação e 

avaliação do Núcleo de Prática Jurídica. As atividades foram organizadas em Visitas 

Orientadas, Prática Simulada e Prática Real.  

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Castanhal se apresenta como uma sala 

de aula diferenciada. Os alunos do curso de graduação em Direito, a partir do sétimo 

semestre do curso, passam a frequentá-lo, atendendo as demandas oriundas da 

comunidade do município de Castanhal. 
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O Núcleo se volta para a prestação de assessoria jurídica gratuita às pessoas 

carentes, que não possuem condições financeiras de arcar com os honorários de advogados 

particulares. 

A matéria jurídica afeita às atividades do Núcleo é o Direito Civil, compreendendo-

se, geralmente, conflitos pertinentes ao Direito de Família, Direito do Consumidor e Direito 

Real (posse e propriedade). 

Os convênios firmados pelo Núcleo potencializam o atendimento às referidas 

demandas. Nesse sentido, a parceria firmada com o Cartório do 2º Ofício de Castanhal 

possibilita a realização de divórcios extrajudiciais com desconto no pagamento dos 

emolumentos, viabilizando aos assistidos a solução de sua demanda de forma muito mais 

rápida. 

Também foi intermediada pelo NPJ a assinatura do Termo de Cooperação entre a 

FCAT e a Defensoria Pública de Castanhal, o qual transformou o Núcleo como colaborador 

da instituição no atendimento das pessoas carentes que buscam a prestação de serviços 

jurídicos. 10 (dez) assistidos diariamente são encaminhados pela Defensoria, perfazendo um 

total de 50 (cinquenta) atendimentos semanais, majorando os atendimentos do Núcleo e 

permitindo que todos os alunos façam atendimentos e o acompanhamento dos casos 

apresentados. 

Os alunos – estagiários - fazem o atendimento inicial, através de entrevista 

presencial com os assistidos. Nesta oportunidade, é possível e exigido do aluno, a 

identificação do conflito e as soluções jurídicas adequadas, quando a simples orientação ao 

assistido não se mostra suficiente. 

Em certas ocasiões, a orientação jurídica se mostra suficiente para satisfazer a 

demanda apresentada, quando os assistidos apresentam simples dúvidas ou quando suas 

pretensões não encontram respaldo jurídico. Em outras, porém, o acompanhamento do 

caso se faz necessário, quando então o aluno que iniciou o atendimento passa a ser o 

estagiário responsável por aquele caso, participando de mediações, elaborando termos e 

petições diversas, fazendo o acompanhamento processual (quando intentada ação judicial), 

etc. 

Todas as atividades dos alunos são supervisionadas pelos professores orientadores 

do Núcleo. Estes, também advogados, devidamente inscritos na OAB, orientam os 
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atendimentos e a elaboração das petições, corrigindo minuciosamente a produção dos 

alunos. 

Nenhuma peça, judicial ou extrajudicial, é distribuída ou protocolada sem a 

correção e o aval do professor orientador responsável. As correções são feitas e 

apresentadas aos alunos, ocasião em que se aprimora o aprendizado da prática jurídica. 

Trata-se de oportunidade em que os alunos conciliam os ensinamentos teóricos, 

adquiridos ao longo da graduação, com a atividade prática. Aliando a este objetivo, o Núcleo 

também realiza, no início de cada semestre letivo, Visitas Orientadas nos principais órgãos 

judiciários da comarca de Castanhal. As visitas, também acompanhadas pelos professores 

tutores, almejam apresentar para os alunos o funcionamento dos estabelecimentos públicos 

onde, no futuro, os mesmos atuarão profissionalmente.  

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Castanhal prioriza a utilização de 

métodos alternativos de resolução de conflitos, quando do desenvolvimento de suas 

atividades. 

É uma preocupação que norteia o NPJ, a exacerbada judicialização de conflitos que, 

muitas vezes, podem ser resolvidos sem a interferência do Poder Judiciário. Sabe-se que o 

Judiciário brasileiro, hoje, vive uma crise não apenas quantitativa (referente ao demasiado 

número de processos em tramitação), como também qualitativa, tendo em vista o enorme 

volume de causas judiciais acabarem por impedir que nossos magistrados dediquem atenção 

necessária às crises que são submetidas à composição. 

Com isso, não apenas soluções extrajudiciais são estimuladas às partes do conflito 

como forma de apaziguar os conflitos sem que os mesmos sejam submetidos ao Judiciário. 

Quando muito, a intervenção jurisdicional se refere à homologação dos acordos obtidos 

perante o Núcleo, a fim de que a estes seja atribuída a característica de executibilidade, para 

o caso de eventual descumprimento da avença. 

Dos métodos alternativos, o NPJ se dedica unicamente à mediação e à conciliação. 

No município de Castanhal não há nenhum tribunal ou juízo arbitral, o que impede a 

participação de nossos estagiários nas referidas sessões. 

No que se refere a negociação, por se tratar de técnica habitualmente utilizada nas 

causas empresariais e trabalhistas, se figura em instrumento não cabível de atuação na 
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esfera desenvolvida pelo Núcleo, qual seja a civil, familiar e de direito real ou do 

consumidor. 

As conciliações se dão nos processos já judicializados, em audiência específica para 

tal fim. Quanto às sessões de mediações ocorrem no próprio Núcleo, em espaço próprio 

destinando especialmente para essa finalidade. As partes são postas a frente do professor 

tutor e dos alunos estagiários responsáveis pelo caso, oportunidade em que lhes são 

apresentados os benefícios da mediação que muito além de simplesmente tentar compor 

amigavelmente o conflito, visa, primordialmente, o resgate das relações interpessoais entre 

as partes. 

As principais demandas submetidas à mediação são as de conflitos familiares, daí a 

importância do resgate das relações interpessoais, sendo inclusos, nesse contexto, ações 

referentes ao pagamento de pensão alimentícia, guarda, reconhecimento de paternidade, 

divórcio e conflitos possessórios. 

Os alunos que acompanham a mediação têm a oportunidade de se manifestarem, 

exercitando o poder argumentativo e percebendo a importância de se conseguir o acordo e 

o restabelecimento dos vínculos familiares desgastados até então. 

Na maioria das vezes, as partes envolvidas nas crises em que intervém o NPJ, 

mostram-se combatentes, já fragilizados diante da frustração de cunho pessoal, como 

geralmente são as causas de Direito de Família. Exige-se dos mediadores, pois, não só o 

domínio da teoria e prática jurídicas, como também a sensibilidade para lidar com assuntos 

da espécie, deflagrando aos envolvidos as vantagens de se compor, naquele momento, os 

problemas apresentados, ao invés de prolongar a solução através de uma ação judicial 

contenciosa, muito mais dispendiosa e sofrida. 

As mediações do NPJ, portanto, mostram-se como grande mecanismo para 

arrefecer os ânimos das partes, auxiliando à deliberação de decisões mais justas e 

consentâneos com os valores personalíssimos de cada um dos interessados, permitindo aos 

alunos estagiários, ainda, uma rica aproximação da ciência do Direito com a realidade viva 

da vida. 

 

A seguir, os quadros demonstrativos do NPJ. 
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Instalação Física do Núcleo de Prática Jurídica 

DESCRIÇÃO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DESCRIÇÃO QTDE M2 

Recepção 1 12,00 

Atendimento ao Público 1 68,00 

Sala Conciliação e Arbitragem 1 12,00 

Sala Coordenação 1 9,00 

WC Masculino 1 8,00 

WC Feminino 1 8,00 

WC Deficiente Físico 1 4,00 

Copa 1 4,00 

Circulação 1 40,00 

TOTAL   165,00 

 

 

O espaço físico do Núcleo de Prática Jurídica disponibiliza as seguintes estruturas:  

 Secretaria de Estágio, com pessoal técnico-administrativo, em número 

suficiente para atender às demandas do Núcleo de Prática Jurídica; 

 Sala de Atendimento do Escritório de Assistência Jurídica; 

 Sala de Prática Simulada (Laboratório de Prática Simulada); 

 Salas destinadas ao Coordenador de Estágio, Supervisores e Professores-

Orientadores do Núcleo de Prática Jurídica; 

 Sala para Atendimento e Acompanhamento de Orientandos; 

 Biblioteca. 

O mobiliário disponibilizado atende aos padrões das demais instalações da Faculdade 

de Castanhal. 

São disponibilizados microcomputadores aos orientandos, com acesso à Internet. Há 

um microcomputador para cada ponto de atendimento. Além disso, todas as salas do Núcleo 

de Prática Jurídica contam com equipamentos de informática, alocados conforme as 

necessidades de cada setor.  
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Na biblioteca do Núcleo de Prática Jurídica há um acervo mínimo, em 

complementação ao existente na biblioteca central, de legislação, considerados códigos e 

regulamentos necessários ao atendimento dos assistidos.  

 

9.AVALIAÇÃO 

 
9.1 - Avaliação do rendimento do aluno 

A avaliação do desempenho acadêmico, parte integrante do Processo Ensino-

Aprendizagem, objetiva a verificação, na prática, da constituição das competências previstas 

para o curso ou para cada um de seus componentes curriculares, sendo desenvolvida, ao 

longo de todo o percurso acadêmico dos alunos, cumprindo suas funções diagnóstica, 

formativa, reguladora e somativa. 

Os Planos de Ensino, elaborados pelos docentes, sob a orientação dos 

Coordenadores do Curso, aprovados pelo Colegiado de Curso e aperfeiçoados, pela 

Coordenação de Apoio Didático-Pedagógico, necessariamente, descrevem, na metodologia 

de trabalho proposta, as fases do Processo Contínuo de Avaliação Ensino-Aprendizagem, 

conforme amplamente discutidas, por ocasião das Reuniões Pedagógicas, realizadas no 

início de cada semestre, como constituintes do Planejamento Didático, do período letivo.  

Como processo contínuo, a Avaliação do Ensino e da Aprendizagem não se reduz a 

um tempo determinado e sim, deve manter a concomitância entre ensino, aprendizagem e 

avaliação, durante toda a trajetória acadêmica. Como processos concomitantes, ao mesmo 

tempo, docentes ensinam, alunos aprendem; docentes avaliam os seus alunos e são 

avaliados por eles, assim como alunos e docentes se auto-avaliam.  

Nessa dimensão, na ação participativa de construção coletiva de implantação do 

PROCESSO CONTÍNUO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM, sob a coordenação 

da Diretoria Acadêmica, junto aos Coordenadores de Curso e Docentes, foram definidos 

alguns parâmetros:  

1) em cada Fase de Avaliação, os docentes definem, no mínimo, três tipos de 

atividades que incluem uma prova e dois trabalhos (individual e em grupo);  

2) os alunos, necessariamente, devem produzir conhecimento: a produção 

individual, por escrito, é obrigatória, também nos trabalhos em grupo;  
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3) nas provas não se deve exigir apenas a memorização. Há de se exercitar, junto 

aos alunos, níveis de interpretação, compreensão, análise até chegar à capacidade de 

síntese do objeto a ser avaliado;  

4) os instrumentos de avaliação são definidos pelos docentes e incluídos nos seus 

Planos de Curso: provas, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, relatórios, entrevistas, 

portfólios, observações sistemáticas, grupos temáticos de reflexão, formulários, testes, 

fichas-resumo e/ou resenhas de leituras de aprofundamento, dentre outros;  

5) o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos será feito por 

meio de registros na Ficha de Acompanhamento do Processo Contínuo de Avaliação, 

disponível no Sistema Life Educacional, sugerida pela Diretoria Acadêmica e Coordenações 

de Curso;  

6) os resultados dessas avaliações (intermediárias e finais), expressos, 

numericamente, numa escala de zero a dez são registrados, pelos docentes, nos formulários 

próprios, disponíveis no sistema docente on line; 

7) o processo de avaliação inclui a obrigatoriedade, por lei, da frequência mínima de 

75% da carga horária total de cada disciplina;  

8) esses resultados ficam à disposição dos alunos, no sistema discente on line. 

No caso de prova e trabalho, o professor atribui seus respectivos pesos, assim como 

tem liberdade para incluir, no seu sistema de avaliação, outras formas e modalidades que 

lhes permitam auferir uma maior e diversificada composição de elementos - quantitativos e 

qualitativos, com vistas, principalmente, ao crescimento intelectual demonstrado pelos 

alunos, ao longo do desenvolvimento curricular do curso, além do seu rendimento, de por si, 

ou como integrante de uma determinada turma, num dado semestre, dentro de um 

contexto definido.  

O acompanhamento pedagógico, pela coordenação do curso, é realizado em 

reuniões periódicas com os docentes, momento em que tais procedimentos utilizados, para 

avaliar os alunos, são discutidos, o que permite avaliar o perfil das turmas, a metodologia e 

os seus resultados.  

A cada Verificação do Aproveitamento, em cada uma das Fases de AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de 0 

(zero) a 10 (dez). O aluno é aprovado, independentemente do exame final, quando obtiver 
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nota mínima de 7 (sete), nas avaliações parciais, correspondentes às atividades acadêmicas 

e provas bimestrais e, o mínimo de 75% de frequência em cada disciplina. A nota final do 

aluno, em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, será a média aritmética 

simples entre a Média de Verificação do Aproveitamento e a Nota do Exame Final. O aluno é 

submetido ao exame final quando obtiver a Media de Verificação do Aproveitamento 

inferior a sete (7), e não inferior a 3(três) e é aprovado, com exame final, se obtiver a Média 

Final igual ou superior a 5 (cinco), correspondente à média aritmética, sem 

arredondamento, entre a Média de Verificação do Aproveitamento e a Nota do Exame Final.  

O aluno poderá ascender, ao semestre subsequente, mesmo reprovado, no 

máximo, em 02 (duas) disciplinas, desde que assuma o compromisso de cumprir a(s) 

dependência(s) na(s) disciplina(s) em que ficou reprovado, através da frequência regular das 

aulas, além das avaliações regulares.  

A avaliação do processo ensino aprendizagem dos alunos está regulamentado no 

Regimento Geral da Faculdade de Castanhal. 

 

9.2. Avaliação do Curso 

 
Uma das mais importantes preocupações da Instituição é a promoção de um 

processo de avaliação permanente e objetivo, atingindo os diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica (corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, 

biblioteca, laboratórios, equipamentos, infraestrutura física e tecnológica, e organização 

didático-pedagógica). Esta autoavaliação deve ser capaz de identificar distorções e falta de 

eficiência para as necessárias correções de rumo visando sempre à implantação de um 

ensino de qualidade. 

Este processo já ocorre de acordo com o que determinam as Diretrizes do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.  

A Instituição promove autoavaliações periódicas, por meio de coleta de opiniões via 

questionários, em que os docentes, alunos e funcionários têm a oportunidade de registrar os 

pontos positivos e as oportunidades de melhoria detectadas, com discussão posterior dos 

problemas levantados, para obter sugestões que provoquem melhoria de qualidade de 

ensino. Para disciplinar essa atividade, a Instituição conta com uma Comissão Própria de 

Avaliação, de acordo com a Lei 10.861, que instituiu o SINAES, que funciona por 
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regulamento próprio a qual cuida da avaliação como processo permanente na Instituição, 

estabelecendo procedimentos de acordo com as determinações dos órgãos de fiscalização 

do Ensino Superior, para que o trabalho desta possa converter-se em relatórios informativos 

aos avaliadores externos e que sirvam de base para as políticas que serão estabelecidas na 

Instituição. 

Ainda, como parte da avaliação, a Instituição submete seus projetos pedagógicos a 

constantes leituras de eficiência, revendo-os em seminários semestrais, quanto ao currículo 

aplicado, conduzidos com a presença de especialistas da área de cada Curso, para que estes 

possam atender aos avanços do conhecimento e às demandas do mercado de trabalho, 

cenário este que, no mundo moderno, está em incessante mutação.  

O processo de avaliação, em seu conjunto, reúne as seguintes questões: 

 proposta pedagógica que organiza o Curso; 

 coerência entre o projeto pedagógico e as diferentes atividades curriculares; 

 interligação entre os projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

 percepção do Professor e do aluno sobre sua inserção no processo de ensino-

aprendizagem; 

 envolvimento do Professor nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; 

 produção docente e discente e sua divulgação; 

 processo de envolvimento da Faculdade com a comunidade através de 

parcerias em projetos comuns; 

 atualização do acervo bibliográfico; e 

 aquisição de equipamentos tecnológicos para maior eficiência do processo de 

ensino-aprendizagem. 

A avaliação interna, ou Autoavaliação Institucional é entendida como parte do 

processo global de avaliação institucional como uma forma contínua de acompanhamento 

de todas as atividades que envolvem alunos e Docentes do Curso.  

Para desenvolver o processo de Autoavaliação, a Faculdade de Castanhal assume 

como postulados, além da democracia institucional, da liberdade nas ações e ética no fazer, 

da articulação dialógica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade institucional para 

mudança, os seguintes princípios norteadores: 
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 Globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a 

Instituição; 

 Comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e 

indicadores; 

 Respeito à identidade das IES, isto é, consideração das características próprias 

da Instituição; 

 Legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores 

capazes de conferir significado às informações, que devem ser fidedignas; 

 Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo 

avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios. 

Adicionalmente, são pressupostas algumas condições fundamentais, a saber: 

Direção Geral, Acadêmica e Técnico-Administrativa, Coordenadores de Curso; 

Coordenadores de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação; Coordenadores dos Setores Técnico 

e Administrativos; compromisso explícito dos dirigentes da Faculdade de Castanhal em 

relação ao processo avaliativo; informações válidas e confiáveis; uso efetivo dos resultados e 

avaliação externa, por meio dos Avaliadores do INEP/MEC, aquando de suas visitas in loco 

com vistas aos processos de reconhecimento e/ou renovação dos reconhecimentos dos 

Cursos de Graduação.  


