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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 

 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento loco-

regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, aperfeiçoando-se 

como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para uma 

crescente ação interdisciplinar; 
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III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da educação 

superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar e de apresentar 

alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de reflexões 

dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da concepção de saber, de 

ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, ao cidadão e ao profissional que 

se obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando à 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços 

à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências os 

princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer seus cursos e 

programas de nível superior e para informar a sociedade a respeito do desenvolvimento de 

suas atividades; 

VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, 

conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 

IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para a 

discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações;  

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres 

políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao meio 

ambiente.  

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos espaços das 

conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o Brasil, e os países das 

Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais estabelecidos a seguir. Estes expressam os pressupostos e 

encaminhamentos puramente acadêmicos do ato de educar para os quais os docentes do 

UNIEURO recebem orientação ao ingressar na instituição: 
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 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de 

vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e abordagens 

dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar 

e interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para a 

organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer a 

liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e profissional. 

 

 

 

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE  

 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários campos de 

conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais, 

valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da cidadania plena e universal.  

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro Universitário que 

oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento - consolidadas e 

emergentes-, pautado nas ações de ensino, investigação científica e extensão, tendo como 

diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e nacional, a responsabilidade 

social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade buscando o 

desenvolvimento da construção da aprendizagem com observância da legislação em vigor.  

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no entanto, 

perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de novos negócios, 
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sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos alunos formação 

acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

Visando a atender a esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que 

norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro 

Universitário Euro-Americano: 

 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, 

investigação científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade 

brasiliense e brasileira; 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais; 

 Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção 

científica, o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos 

conhecimentos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a 

extensão a todo o universo de pessoas interessadas em estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, além de formar profissionais 

para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais 

que compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo 

condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir 

metas pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais; 

 Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos 
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processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com 

a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas 

também com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior 

qualidade de vida à população local; 

 Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a reflexão da prática, 

pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade emerge como resultado das 

variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível projetar. Pensar o futuro implica 

assumir as bases do conhecimento, em seus princípios fundamentais, e igualmente, implica 

estabelecer os fins a serem perseguidos. 

Nesse sentido, assume-se como fim das diversas atividades, a contribuição para a 

consolidação de sujeitos competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e 

habilidades para mobilização de recursos em prol da realização de tudo aquilo que projeta.  

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso 

seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

 

3.1 História do Distrito Federal 

 
Figura 1: Plano Piloto 
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Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por 

Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de 

agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante larga e 

comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15º e 20º, 

e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem escavar as minas ocultas, no 

meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito 

antes do início da construção da capital nos idos de 1956.  

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 

XVIII e é atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, incluíram a 

transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu movimento. Depois da 

independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823, 

o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 

se propunha à instalação da capital na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome 

seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto Central 
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entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 estabeleceu a 

mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na Assembléia Nacional 

Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da nova capital. O deputado 

Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no Triângulo Mineiro, como mais 

favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que 

se repetisse simplesmente o texto da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho 

opinou a favor de Goiânia. Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que 

a capital fosse posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a 

mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou o nome 

Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o primeiro 

presidente da Novacap, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de novembro de 

1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom 

Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na passagem do paralelo de 15º. 

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a tornar 

realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar Niemeyer. Antes 

mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito da Capital, em 17 de 

abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília pelo Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, e encerrou se a pré-história da nova capital brasileira. Com o 

desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Srs. Ivo de Magalhães, Plínio Cantanhede e 

Wadjô Gomide.  
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O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos indicados e 

nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela primeira vez 

eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional Constituinte com a eleição de oito 

Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de Sistematização da Assembléia 

Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra 

boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 

32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) Deputados 

Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal DODF de 

09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do Distrito Federal foi eleito o Sr. 

Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90. 

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de ser 

meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida federativa, 

com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Distrito Federal assume a 

sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, segundo os resultados do Produto 

Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos ao ano de 2011 divulgados pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

Os setores que mais cresceram foram o agropecuário, com 43,1%, seguido pelo 

industrial, que gerou R$ 9,178 bilhões em 2011, com participação relativa no valor adicionado 

total de 6,4% - quando a média nacional do setor foi de 1,6%. O setor foi impulsionado pela 

construção civil, que representa 60,9% de toda a indústria - o equivalente a R$ 5.591 milhões 

- e cresceu 13,2%. O setor Serviços gerou R$ 134,8 bilhões e representou 93,3% em 2011. 

Seu crescimento de 3,4%, em relação ao ano anterior, foi superior à média nacional que foi de 

2,7%. 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos acreditavam 

que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 habitantes. 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas: Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho,Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, 

Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gama_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brazl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A1_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candangol%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Claras_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II


14 

 

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

(Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, SIA - 

Setor de Indústria e Abastecimento, Vicente Pires e Fercal (BRASIL, 2011). 

 

 

3.2 Distrito Federal em Números 

 

 

Nos quadros (1 a 3) e especificamente no gráfico 1, a seguir, o Distrito Federal é 

apresentado em números.  

 

Quadro 01: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 

Área 5.789,16 Km² 

Altitude 1.172 m 

Temperatura média anual 21°C 

Umidade relativa do ar 7 a 70% 

Código de área +55 (internacional), 61 (interurbano) 

                                                Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

                                                     

Quadro 02: Dados Populacionais 

Categoria Dados 

População 2.455.903 habitantes 

Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 

Crescimento demográfico 2,82% a.a 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 

Eleitores 1.518.437 

Anafalbetismo 4,35% 

                                                           Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

Quadro 3: Economia 

Categoria Dados 

Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 

Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 

Participação no PIB Brasileiro 3,8% (R$ 89,6 bilhões) 

Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 

                                              Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%B3vel_(Distrito_Federal)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A3_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal
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Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 

                                        Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de 

um pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro.  Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e quatro setas 

indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de uma mesa de reuniões, 

lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O Brasão foi instituído pelo Decreto 

n° 11 de 12 de setembro de 1960. A figura 3 apresenta a bandeira e o brasão do Distrito 

Federal. 

 

Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Economia do Estado 

 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 municípios, 

goianos e mineiros. 
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Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, foi o da 

construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público e das 

atividades relacionadas ao turismo. 

O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas de sua 

população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do autoabastecimento, e 

chegue produzir grãos, a soja em particular, em quantidade suficiente a ponto de inserção no 

mercado externo. Culturas como a de feijão, milho, ervilha, tomate industrial e batata vêm 

recebendo incentivo e suporte ao seu desenvolvimento. 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração de 

minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com 

o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. Um dos 

muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros de obras da América Latina, 

onde o ritmo da construção segue a passos mais acelerados. E esse fenômeno se constata em 

outras regiões do DF.  

Pode-se incluir também nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, 

em áreas como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios 

modernos, assim como os construídos no Sudoeste.  

Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 2008, a 

construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês anterior. No 

acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O segmento também 

registrou expansão na contratação de mão de obra da ordem de 7,89%, e operava com índice 

médio de 76,69% da Utilização da Capacidade Instalada (UCI).   

Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de automóveis, o 

setor industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no segmento de indústria 

de transformação, seguido pela construção civil.  

 

4. A INSTITUIÇÃO 

 

4.1 Estrutura Organizacional 
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A estrutura organizacional do UNIEURO conta com organograma e está adequada à 

legislação vigente, bem como com condições de cumprimento das normas institucionais e 

com representação docente e discentes em seus conselhos superiores e colegiados de cursos.   

 

4.1.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI 

aprovado pelo Ministério da Educação.   

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição e 

em seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o período 

de vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

4.1.2 Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e acadêmicas, 

proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de informação institucional é 

possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com presteza as informações armazenadas.  

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas nas 

tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de recursos que permite o 

enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre 

professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

INTERNET (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de 

comunicação empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e interna. 

Paralelamente aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços informais se 

consolidam, conforme os mecanismos de comunicação apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 04 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site da IES Público Interno e Externo 

Jornal de circulação interna Público Interno 

Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 

Correspondência eletrônica ou via Correios Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes do 

corpo docente, discente e técnico-

administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes da 

comunidade 
Público Externo 

Meios de comunicação de massa  

(jornais, revistas, televisão, rádio e sites 

diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 

 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público a que se 

dirige (interno ou externo).  

 

 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a 

prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do 

exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO que se 

pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o 

necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a 

constante reorientação de suas ações. 
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Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos membros da 

comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o 

futuro. 

O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no envolvimento de 

todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, unidades auxiliares, conselhos, 

docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores (chefes de unidades ou 

órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo avaliativo, ou 

seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, responsabilidade social, 

inclusão social etc.; 

 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos que 

devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão consideradas 

como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos aspectos 

gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar a diversidade 

ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a diversidade em 

símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes segmentos, 

atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os mesmos 

fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal técnico-

administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da comunidade 

acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e por eles; 

 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que concerne à 

participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem como 

um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da especificidade, 

valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de determinados limites, as 

atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam complementar outras, em outras 
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categorias. Pressupõe o reconhecimento pela instituição de que, no contexto de suas 

funções básicas, os docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, 

podem apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas 

compartilham a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos 

realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um 

feixe de funções harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos podem e 

devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, 

gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à elaboração de 

princípios mais includentes e ágeis. 

 Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de trabalhos 

acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, de tal sorte que a 

avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em episódios e momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser 

encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

- Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos pontos 

avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de 

cursos; 



21 

 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão 

universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 

 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior 

afeta ao Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos 

de pós-graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, quando 

cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de 

Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios 

anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-

los com as demais áreas acadêmicas e administrativas da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da 

legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos 

os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos 

internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e 

execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores 

acadêmicos, de caráter formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo em 

relação à cadeia de serviços;  

 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações 

e recomendações. 
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6. INSTALAÇÕES GERAIS  

 

6.1 Instalações para docentes 

 

Há uma sala de 120m² para os docentes, com diferentes ambientes. Esses ambientes 

são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência. 

 A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

agrega aproximadamente 100 professores, com acesso a mesas coletivas, armários individuais, 

quatorze computadores, sala de reuniões, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como 

espaço atrelado ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para 

atendimento de alunos. Adicionalmente a IES disponibiliza três outras salas reservadas para o 

uso coletivo e rotativo com capacidade de trabalho para até três professores simultaneamente 

em cada espaço. 

Por conseguinte, deve se ressaltar que a existência de uma sala de professores 

devidamente estruturada como a supracitada, junto à presença de uma sala de descanso e 

demais espaços físicos interligados, permite o atendimento de forma suficiente como um 

gabinete de trabalho 

Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de 

móveis, pisos e equipamentos. 

 

6.2 Auditório 

 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 144m² e capacidade de 200 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de comunicação 

em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que obedecem aos índices 

estabelecidos por normas para a sua devida finalidade. Diariamente são executados os 

serviços de limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários para a conservação do 

patrimônio institucional. 

 

6.3 Biblioteca  
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A biblioteca da unidade Asa Sul possui excelente iluminação obtida por meio de 

luminárias, espalhadas por toda a área da Biblioteca uniformemente, além da grande 

incidência de iluminação natural proporcionada pela arquitetura do prédio; quatro extintores 

de incêndio (três de pó químico e um CO₂), localizados em pontos estratégicos; Sistema 

antifurto, que consiste em acervo fechado e três câmeras colocadas em pontos estratégicos, 

filmam a movimentação dos usuários no setor durante o período de funcionamento; nove 

aparelhos de ar-condicionado. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada 

tipo de ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o 

grande fluxo de pessoas. 

As condições de preservação da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza diária de 

todo o prédio, assim como, do acervo, prateleiras e equipamentos, de acordo com as 

especificações para conservação de materiais bibliográficos. Como não há problemas com 

umidade na Biblioteca, por ser ampla e arejada pelas condições climáticas de Brasília, e por 

constituir-se de acervo recente, não há necessidade de implantação do sistema anti-mofo. 

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, 

com espaços destinados somente à leitura, mesas coletivas e individuais. Existem ainda 

cabines disponíveis para grupos de estudos que comportam até oito pessoas por sala.  

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouro, assim 

como, rampa, porta especial e terminal de atendimento e pesquisa exclusivo para pessoas com 

necessidades especiais, gestantes, idosos e lactantes de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como atendimento preferencial a esses usuários. 

Os usuários possuem acesso à Internet nos c omputadores disponíveis para 

pesquisa além de rede Wireless que permite àqueles que possuem Laptops utilizarem a 

internet em suas máquinas pessoais. Todos os processos e serviços da Biblioteca 

encontram-se informatizados, em uma base de dados, interligada por toda instituição, desde o 

momento da aquisição até a disseminação da informação. Pesquisas, empréstimos, renovações 

e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais de multimídia, são controlados pelo 

próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição. Este sistema utiliza a linguagem de programação Visual 

Basic com base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e 

protocolo TCP/IP para acesso às informações via remota. 

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 
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normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta  

relativos  a  atrasos  de  livros,  disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois 

sempre que um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de apoio 

ao aluno, informando a chegada do material, este procedimento é viável, graças à 

interligação entre todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos que 

abandonam o curso são automaticamente desligados na Biblioteca, impedindo que o mesmo 

continue a utilizar os serviços do setor irregularmente.  

O sistema permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é 

um facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão preparadas 

com etiqueta de lombada com código de barras impressas pelo sistema, facilitando o 

empréstimo e diminuindo a incidência de erro humano. Possui ainda relatórios que auxiliam 

no controle e administração do setor. 

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao 

aluno no site do Centro Universitário Euro-Americano, ou intranet, espaço no qual usuário 

tem acesso a sua movimentação e pode efetuar pesquisas, renovações, e reservas, além de 

acompanhar sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

e intransferível para cada usuário.  O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, 

permitindo a consulta por autor, título ou assunto. 

Há a intenção de, futuramente, criar uma rede cooperativa de catalogação entre as 

bibliotecas pertencentes à Universidade CEUMA, a biblioteca da Faculdade Metropolitana da 

Amazônia - FAMAZ e as bibliotecas do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO,  

agilizando  o  processo  de  inserção  de  dados  nas bases, assim como possibilitando o 

processo de comutação bibliográfica. 

Existe a pretensão de implementar uma base de dados, on-line, com todas as 

publicações científicas produzidas no âmbito da Instituição, disponíveis em sua integralidade 

para consulta. 

O acervo geral das bibliotecas atualmente é composto por mais de 21.127 títulos e 

130.383 volumes distribuídos, proporcionalmente ao número de alunos, nas áreas de 

concentração dos cursos ministrados pela Instituição, afora assuntos a esses correlatos. 

A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas devidamente 

adequada ao currículo proposto.  

A proporção adotada segue rigorosamente a indicação do MEC de u m  livro para 
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cada oito alunos matriculados por semestre no qual será utilizado. A biblioteca procede à 

aquisição de acordo com o que determina o documento de política de aquisição e seleção, que 

observa os seguintes aspectos: A área de interesse da Instituição; crescimento racional e 

equilibrado do acervo; estimular programas cooperativos  de  aquisição,  como  intercâmbio;  

identificar os interesses dos usuários; traçar diretrizes para a avaliação da coleção; analisar o 

uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos livros, através do controle 

bibliométrico; atender os documentos indicados  nos  planos  de  ensino,  tanto  da 

bibliografia básica quanto a complementar; estabelecer parâmetros para o descarte e 

reposição de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as 

solicitações dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca as 

ementas dos cursos e suas respectivas bibliografias, atualizadas, para que sejam adquiridos os 

materiais bibliográficos delas constantes que ainda não façam parte do acervo. 

É feito acompanhamento, mensal, de verificação relativa à quantidade de exemplares e 

atendimento às reais necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis meses, é elaborada 

uma nova lista de títulos solicitados, para adequação do acervo ao semestre que irá iniciar, 

baseada na indigência dos cursos ministrados pela Instituição. Caso seja detectada a 

necessidade de maior número de exemplares, para determinada disciplina, será feita a 

adequação destes, antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca providencia a lista de solicitações, que é encaminhada à cotação e após a 

finalização do relatório de custos é encaminhado para a aprovação da Reitoria Acadêmica e 

Pró-Reitoria Financeira. 

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de classificação 

bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada disponíveis  

para  empréstimo,  segundo  normas  e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários. Periódicos informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto 

É, Exame etc.) são assinados ininterruptamente. Também é disponibilizado o acesso on-line 

às revistas e jornais de grande circulação. Acesso gratuito à base de dados Proquest, 

Biblioteca Virtual Pearson, Biblioteca Virtual Saraiva e Portal CAPES (acesso restrito), assim 

como a periódicos da VLEX (jurisprudência na área do Direito). 
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O CURSO DE DIREITO 

 

1. APRESENTAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

 

1.1 HISTÓRICO DO CURSO 

 

O Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia – EUROAM, fundado 

em 27 de outubro de 1992, entidade mantenedora do Centro Universitário UNIEURO de 

Brasília, é uma sociedade civil sem fins lucrativos criada para desenvolver projetos voltados 

para o intercâmbio e a aproximação dos povos. 

Inclui, ainda, em seus objetivos, a prestação de serviços educacionais, o apoio e 

o estímulo a atividades científicas e culturais, além de servir de agência de fomento às 

atividades de pesquisa de entidades educacionais associadas. 

Com esse escopo, o EUROAM criou a Faculdade Euro-Americana, com sede na 

Avenida das Nações – Asa Sul, em Brasília, como uma instituição particular de educação 
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superior, integrante do Sistema Federal de Ensino. 

Brasília foi escolhida por ser um centro propulsor de educação e cultura, essencial aos 

anseios e objetivos da Entidade Mantenedora, afora sediar os Poderes da República e os 

respectivos órgãos, exercendo – particularmente por essa razão – um papel decisivo na 

qualificação da demanda de seus habitantes. 

A Faculdade Euro-Americana apresentou os primeiros projetos de autorização de 

cursos de graduação em 1993 – Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Ciências Econômicas e Direito. 

As propostas foram aprovadas pela Câmara de Planejamento do Conselho Federal 

de Educação, nos termos das normas vigentes à época. Contudo, com a extinção do Conselho 

Federal de Educação, em 1994, os processos foram arquivados. 

Em 1996, o Ministério da Educação e Cultura retomou os processos de pedidos de 

autorização de cursos, subsequente a esta data, no período noturno do segundo semestre de 

1998, iniciaram as atividades da Faculdade. O Curso de Direito foi autorizado a funcionar 

pela Portaria Ministerial nº 771, de 24.07.1998, e reconhecido pela Portaria Ministerial nº. 

555, de 02.04.2003 (DOU de 03.04.03). O título de graduação foi definido como Bacharel em 

Direito. 

O funcionamento do Curso veio a ser disciplinado pelo Regimento da Faculdade Euro-

Americana, aprovado pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

em 13 de setembro de 2002, instrumento legal que denominava a instituição e definia a sua 

finalidade, seus objetivos, sua organização administrativa, seu Regime Acadêmico e 

Disciplinar, a expedição de Diplomas e Certificados e as relações da Instituição de Ensino 

com a sua Mantenedora. 

No segundo semestre de 2000, a Faculdade teve autorização para oferecer os cursos 

de Relações Internacionais e de Marketing. 

Em seu quinto ano letivo, a Faculdade Euro-Americana – a par do reconhecimento dos 

cinco primeiros cursos de graduação e da implantação dos programas de pós-graduação, 

iniciação científica e extensão, com corpo docente qualificado, biblioteca, laboratórios e 

infraestrutura física adequados às suas dimensões –, juntamente com o Instituto Euro-

Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, apresentou ao Ministério da Educação o 

pedido de transformação da sua estrutura na forma pela qual vem a ser atualmente 

conhecida: Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, de acordo com o Parecer n. 

0091/2004. 

Assim, a Faculdade Euro-Americana transformou-se, por meio da Portaria n.996, de 
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14 de abril de 2004, em Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO. Atualmente 

possui três unidades, sendo a sua sede e instituição em avaliação: Unidade I (Asa Sul) 

localizada na Avenida das Nações, Trecho 0, Conjunto 5, Brasília/DF. 

Acrescido às finalidades originais, o UNIEURO tem por escopo desenvolver as 

funções de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento humano, mediante 

a oferta de cursos que atendam às diretrizes curriculares do Ministério da Educação e à 

demanda regional. 

O UNIEURO é atualmente regido pelas normas fundamentais do seu Estatuto, bem 

como pelas disposições de seu Regimento Interno, acrescido de diversas Portarias Normativas 

que disciplinam o seu funcionamento. 

O Curso de Direito funciona em regime seriado semestral e deve ser integralizado, no 

mínimo, em 10 semestres. Atualmente é ofertado nos turnos matutino e noturno nas três 

unidades, com mesmo padrão de desempenho e qualidade. A carga horária total do Curso é de 

3.700 horas de atividades. 

A trajetória do Curso de Direito do UNIEURO, apesar de recente, já vem marcando a 

Instituição como o Curso de maior procura nos concursos vestibulares, maior índice de 

formandos e maior número de matriculados. 

 

 

1.2 CONCEPÇÃO E PERFIL DO CURSO 

 

  O Curso de Graduação em Direito é baseado na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional); no Parecer CNE/CES nº 55/2004 reconsiderado pelo Parecer 

CNE/CES 211/2004; na Resolução CNE/CES nº 09/2004, que dispõe acerca das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito; na Resolução CNE/CES nº 

2/2007, que dispõe acerca da carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização 

e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial e na Resolução 

CNE/CES nº 3/2007, que trata dos procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de 

hora-aula, e dá outras providências. 

  O Projeto Pedagógico do Curso de Direito do UNIEURO reflete as expectativas 

educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI, bem como o acesso a 

assistência jurídica da população do Distrito Federal e entorno. 
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O Distrito Federal reúne a cúpula dos três Poderes da República, assim como 

representações diplomáticas de todos os Estados acreditados em nosso país. Inúmeras são as 

possibilidades oferecidas pelo mercado de trabalho aos profissionais com formação jurídica, 

que estão vinculados à consciência da função social que desempenham como elemento 

transformador da sociedade, da qual jamais poderão se dissociar. 

 

Dados de Identificação do Curso 

 

1. Nome: Curso de Direito – Bacharelado. 

2. Total de Vagas Anuais: 862 vagas 

 3. Carga Horária Total: 3700h/a 

3.1 Disciplinas Teóricas: 2960h 

3.2 Estágio Supervisionado: 560 h/a 

3.3 Atividades Complementares: 180 h/a 

4.Turnos de Funcionamento: Matutino e noturno  

5. Regime de Matrícula: seriado semestral 

6. Tempo de Integralização Curricular do Curso: mínima de dez semestres e máxima de 

vinte semestres. 

7. Título de Graduação: bacharel em Direito 

8. Autorização: Portaria MEC nº 771, de 24.07.1998 

9. Reconhecimento: Portaria MEC nº. 555, de 02.04.2003 (DOU de 03.04.03) 

10. Renovação de Reconhecimento: Portaria MEC n. 155, 04.04.2013 

1.3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

A definição dos objetivos do curso de Direito segue como critérios à constante 

atualização de conhecimentos e reflexões, bem como os itens dispostos na Resolução n° 09, 

de 29 de setembro de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito. Portanto, são previstos os seguintes objetivos gerais: 

(1) Desenvolver a fundamentação teórico-prática de profissionais que empregue seus 

conhecimentos de maneira consciente e contextualizada nos diferentes âmbitos de 

atuação da área de Direito; 

(2) Desenvolver competências que promovam a formação de profissionais 

capacitados a articularem na prática os parâmetros jurídicos frente à mutualidade do 

contexto social; 

(3) Desenvolver competências que fundamentem os futuros profissionais a 

compreenderem a importância da pluralidade jurídica concretizando-se na análise da 
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diversidade cultural, do direito à diferença e do papel da Ciência do Direito junto às 

minorias.   

 

Como caminho à especificidade e detalhamento dos tópicos relatados, surgem os 

seguintes objetivos:  

 Promover o desenvolvimento da consciência da importância do campo do 

Direito na assistência jurídica à comunidade; 

 Construir um referencial teórico e prático que possibilite ao profissional 

acompanhar a evolução do conhecimento e de seu papel profissional; 

 Estimular o trabalho em equipe e o convívio em grupos heterogêneos; 

 Estimular o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia;  

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; 

 Promover subsídios para integração de conhecimentos formados ao longo do 

tempo; 

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

nacionais e os regionais; 

 Desenvolver a prestação de serviços especializados com olhar crítico e 

contextualizado; 

 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; 

 Construir a práxis jurídica ligada à complexidade do contexto atual, em uma 

perspectiva interdisciplinar; 

 Habilitar o acadêmico para ler, compreender e elaborar textos, atos e 

documentos jurídicos normativos utilizando as normas técnico-jurídicas; 

 Incentivar a interpretação e a aplicação do Direito; 

 Proporcionar a desenvoltura na terminologia jurídica ou a da Ciência do 

Direito; 

 Desenvolver o raciocínio jurídico, da argumentação, da persuasão e da reflexão 

crítica. 
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1.4 Contexto Educacional: Demanda Socioeconômica e Jurídica 

 

  Antes de expor argumentos e considerações gerais, é necessário informar que o 

Distrito Federal possui área territorial total de 5.779,99Km², com densidade populacional de 

444,66 hab/Km², cuja população atinge mais de 2,7 milhões de habitantes. O Distrito Federal 

é a única unidade da Federação em que mais da metade da população passa, pelo menos, dez 

anos da vida estudando, sendo que mais de 51% deles passam mais de uma década em sala de 

aula. Apresenta mais de 500 mil alunos na educação básica, distribuídos em aproximadamente 

800 escolas públicas e privadas do ensino fundamental e do ensino médio. Outro dado 

importante é que o percentual de adolescentes, entre 15 e 17 anos, na escola chega a 91,7%. 

Nesse contexto, o UNIEURO, em suas três unidades, atende a grande parte da população do 

Distrito Federal, alcançando, em especial, as regiões Centrais, Norte, Nordeste, Noroeste, 

Sudeste e Oeste da Capital Federal. 

  O UNIEURO justifica a oferta do curso com base nos seguintes argumentos e 

considerações: 

a) A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação 

superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de matriculados na educação 

superior, apresentadas nos Censos da Educação Básica e da Educação Superior, anos 2010, 

2011 e 2012, elaborados pelo INEP/MEC e publicados, na íntegra, no site desse Instituto; 

b) As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2011 a 2020; 

c) As políticas públicas de educação, expressas na legislação em vigor; 

d) A ampliação da participação da área de conhecimento do Direito na vida acadêmica da 

região, participando dos debates científicos e tecnológicos e das atividades de pesquisa e de 

extensão; 

e) Número de vagas disponibilizado está de acordo com a dimensão e qualificação do corpo 

docente e técnico-administrativo, com a proposta pedagógica do referido curso e com as 

instalações do UNIEURO; 

f) O UNIEURO conta com as instalações necessárias para o desenvolvimento do curso de 

graduação em Direito, incluindo Núcleo de Prática Jurídica e biblioteca; 
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g) A fixação do bacharel em Direito, graduado no UNIEURO, à região educacional, amplia a 

concentração de profissionais e serviços e possibilita o preenchimento dos postos 

interiorizados de trabalho; 

h) A consolidação das atividades do UNIEURO, no que se refere à função social de seu 

desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão, como também no atendimento às 

necessidades sociais de sua área de influência para a promoção do desenvolvimento dos 

programas de extensão, com as populações carentes do Distrito Federal e entorno; 

i) A interação do Curso de Direito com os demais cursos oferecidos pelo UNIEURO e 

estruturados para o atendimento das necessidades sociais da área de influência deste Centro 

Universitário nos diversos campos do saber; 

j) O Curso de Graduação em Direito do UNIEURO conta com Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), composto por docentes com dedicação preferencial ao curso, responsáveis pela 

formulação da proposta pedagógica e com a estabilidade que lhes permita acompanhar o 

desenvolvimento do projeto pedagógico e do curso; 

k) Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Direito (Parecer CNE/CES n° 55/2004 e Resolução CNE/CES n° 09/2004), está em 

consonância com a realidade do sistema jurídico do país e baseado na multidisciplinaridade, 

permitindo a integração e a complementação entre os diversos conteúdos; contempla a 

formação humanística, ética, técnica e científica dos estudantes; garante que o ensino-

aprendizagem será conduzido prioritariamente em atividades práticas e demonstra adequação 

dos conteúdos teórico e prático à proposta global, com integração entre conhecimentos, 

habilidades e atitudes concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e extensão; 

l) O Projeto Pedagógico do curso (PPC) de graduação em Direito assegura que o processo de 

ensino-aprendizagem ocorre principalmente em cenários apropriados, comprovando que nas 

atividades práticas os estudantes são sempre supervisionados por membros do corpo docente; 

m) O PPC possibilita, também, a inserção do corpo discente em atividades de monitoria e 

extensão. Garante, também, o desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão 

docente. Esse estágio é desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao 

longo do processo de formação. A carga horária do estágio curricular supervisionado do 

Curso de Graduação em Direito é de 560 horas. Conta com núcleo para apoio 

psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o processo de autoavaliação periódica, 
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conforme preconizado pela Lei nº 10.861/2004, que dispõe acerca do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

n) O PPC corresponde à necessidade social que justifica a existência do curso de Graduação 

em Direito - Bacharelado, buscando a formação de profissionais capacitados e atualizados, 

com vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de vida e, consequentemente de 

proteção dos direitos da população. 

  Este Centro Universitário entende, assim, que o Curso de Direito está voltado à 

perspectiva do estudante que almeja um curso atualizado e completo para aprender a 

profissão, para as perspectivas do mercado de trabalho e dos cidadãos, que precisam de um 

profissional competente, responsável, ético e preocupado com os problemas sociais. 

  Assim, o UNIEURO avança no sentido da sua vocação institucional que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho 

em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.  

  Por isso, o Projeto Pedagógico do Curso de Direito, além de refletir as expectativas 

educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), também se retrata na Resolução CNE/CES nº 09, de 29 de setembro de 2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito. 

  O Curso de Direito, dentro de sua concepção, reuni um conjunto de funções 

tradicionais associadas ao progresso e a transmissão do saber: pesquisa e inovação, ensino e 

formação, conhecimento e educação permanente. Essas funções contribuem para o 

desenvolvimento indispensável, depositário, criador e pertinente do processo ensino-

aprendizagem. 

  O curso de Direito do UNIEURO promove a educação constante em seus aspectos 

científicos, éticos e culturais, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, estimulando o 

conhecimento da realidade social e permitindo o aprendizado vinculado à prestação de 

serviços jurídicos, tendo como eixo a humanização do atendimento, a excelência técnica e o 

vínculo com a comunidade. 

 

1.5 Atividades Gerais do Curso 
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Nas atividades acadêmicas efetivas, previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

são computadas as atividades de ensino-aprendizagem nas suas diferentes formas e 

orientações, tais comuns: 

1. aulas teóricas dialogadas e práticas; 

2. atividades em bibliotecas; 

3. trabalhos individuais e em grupo; 

4. atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão, coerentes com o perfil 

do egresso e devidamente regulamentadas pelo Colegiado do Curso; 

5. participação em projetos de iniciação científica/pesquisa e extensão; 

6. estágios curriculares obrigatórios ou não obrigatórios (não curriculares); 

7. monitorias; 

8. atividades culturais, cursos e apresentações;  

9. participação em seminários, palestras, encontros e congressos; 

10. Outras atividades acadêmicas.  

As Atividades Complementares constituem-se em componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado. As Atividades Complementares envolvem temas gerais e 

específicos previstos, também, nas unidades curriculares do Curso de Direito. 

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório a ser ofertado ao 

longo do curso, possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alarga o seu 

currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização 

profissional específica; sobretudo, nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao 

longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

Nesse sentido, as Atividades Complementares incluem projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, além de disciplinas optativas, disciplinas 

oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de 
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regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos não estejam 

previstos no currículo do curso, mas nele podem ser aproveitados porque circulam em um 

mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos 

realizados. 

O instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e 

acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento. O instrumento 

normativo reflete não somente as necessidades acadêmicas previstas em atos regulatórios 

como refletem, sobretudo, o compromisso da IES com uma formação ampla, plural e 

complementar para os seus graduandos. Nele está prevista uma gama de atividades que são 

desenvolvidas pelos alunos no sentido de garantir aos mesmos suportes diversos para a 

consolidação de suas formações epistemológicas, teóricas e práticas, em complementação ao 

seu cotidiano acadêmico, desenvolvido em sala de aula.  

 

2. PERFIL DO EGRESSO  

 

2.1 O perfil do Egresso: Desenvolvimento de Competências 

 

O perfil do egresso do Curso de Direito do UNIEURO prima por uma formação 

humanística, consciente e ética do Direito, associando o aperfeiçoamento técnico-jurídico a 

uma postura crítica em face do fenômeno jurídico.  

O Curso desenvolve uma proposta multidisciplinar, propiciando a conjugação do 

Direito com outros saberes, o aperfeiçoamento e atualização da técnica jurídica e a aplicação 

consciente do Direito, como exercício da cidadania.  

O perfil do egresso do Curso de Direito do UNIEURO está coerente com a concepção 

e os objetivos do curso e da IES, e atende ao perfil do graduado, delineado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Nos termos do artigo 3° da Resolução n° 09, de 29 de setembro de 

2004, o curso de graduação em Direito do UNIEURO assegura: 

 

“[...] no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, 

capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada 

a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para 

a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do 
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Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania”. (BRASIL, 

2004). 

 

No Curso de bacharel em Direito almeja-se a preparação de um graduado com o 

seguinte perfil: formação humanista e técnico-jurídica necessária à percepção interdisciplinar 

e crítica do fenômeno jurídico e do contexto social, assim como a consciência da necessidade 

de permanente atualização; raciocínio lógico e reflexão crítica diante da compreensão da 

realidade sócio-política.  

A identificação desse perfil ao graduado, envolve a compreensão do Direito como 

manifestação das exigências do corpo social; do senso ético-profissional, associado à 

responsabilidade social, igualmente como mecanismo de composição de conflitos e de 

aprimoramento da sociedade. Deve-se assumir uma postura crítica frente a sua concepção 

como fenômeno dinâmico e em construção, adequando-o à situação social, política e 

econômica emergente com visão atualizada de mundo e consciência dos problemas e 

exigências de seu tempo e de seu espaço.  

O egresso do curso de Direito deve apresentar aptidão para desenvolver estratégias 

teóricas e metodológicas que possibilitem a atualização constante da dogmática jurídica, 

adequando-a à mutabilidade dos fatos sociais, bem como aptidão para interpretar, aplicar e 

produzir o Direito, em suas manifestações positivas, jurisprudenciais e doutrinárias. Na 

mesma direção aparecem como metas à formação adquirida pelo egresso, o aperfeiçoamento 

da expressão linguística oral e escrita, do raciocínio lógico, do poder de síntese e persuasão, 

da argumentação e da reflexão crítica; o compromisso social na aplicação e aperfeiçoamento 

do conhecimento jurídico, objetivando o amplo acesso à justiça e; consciência da estreita 

relação entre direito e cidadania, adequando-se os conhecimentos da técnica e da prática 

jurídica à construção de uma sociedade mais justa, harmônica e igualitária. 

Como aspecto essencial no desenvolvimento do curso, o Estágio é um momento 

privilegiado na formação do futuro Bacharel em Direito, pois é nele que se sustentam os 

fundamentos e a implantação do elo entre o ensino, extensão e pesquisa. Além das disciplinas 

de Estágio de Prática Simulada – desenvolvidas no interior do Curso – o discente se engaja, 

ao final do curso, nas disciplinas de Estágio de Prática Real, que lhe oportunizam: 

aprofundar, através da prática, sua formação teórica; consolidar sua preparação para o exame 

da OAB; participar da rotina forense e de escritórios nos postos de trabalho do Núcleo de 

Prática Jurídica, e ainda em órgãos públicos conveniados à Instituição, escritórios de 
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advocacia e assessorias jurídicas de empresa, também conveniados, onde muitos estudantes 

desenvolvem suas atividades de estágio real.  

Para a formação do perfil do egresso pretendido pelo Curso de Direito do UNIEURO, 

faz-se necessário o desenvolvimento de saberes e capacidades que, aliadas aos conhecimentos 

técnico-científicos adquiridos ao longo do Curso, permitam o desenvolvimento das 

competências primordiais à atuação do Bacharel em Direito para: reconhecer e definir 

problemas jurídicos, equacionar soluções, pensar estrategicamente, atuar preventivamente, 

transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo de tomada de decisões; desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais.  

 Ao acompanhar as demais regulamentações advindas da Resolução n° 09, de 29 de 

setembro de 2004, o curso de graduação em Direito possibilita a formação profissional a partir 

da perspectiva que educar não é apenas transmitir conhecimentos. As mudanças ocorridas na 

educação requerem uma reestruturação do processo ensino-aprendizagem para formar 

cidadãos que participem ativamente do processo de transformação social. Por isso, a 

formação do discente deve se dar de modo que possibilite desenvolver suas competências 

como cidadão, como indivíduo, como profissional. 

O futuro profissional deve apresentar potencial para mobilizar seus recursos 

cognitivos, ou seja, principalmente saberes, habilidades, capacidades, para conseguirem lidar 

com aporte crítico às diferentes situações problema manifestas no cotidiano profissional 

(PERRENOUD, 2000).1 

Dentre as principais competências a serem desenvolvidas no curso de graduação em 

Direito, destacam-se: 

I. Capacidade de compreensão, interpretação, argumentação e aplicação do Direito; 

II. Capacidade de Articulação e Aplicação de Conhecimento técnico-jurídico em 

diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de 

processos, atos e procedimentos 

III. Capacidade de resolver problemas jurídicos e técnicas de negociação; 

IV. Capacidade para desenvolver pesquisa no campo de conhecimento do Direito; 

V. Capacidade de expressão (clareza, precisão, fluência e amplo vocabulário); 

                                                 
1 Philippe PERRENOUD, 10 Novas competências para ensinar, Porto Alegre, Artmed, 2000. 
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VI. Capacidade de Raciocínio lógico e crítico; 

VII. Saber conviver e trabalhar em grupo; 

VIII. Capacidade de Inter-relacionar pensamentos, ideias e conceitos;  

IX. Capacidade de reflexão acerca de seus conhecimentos técnicos; 

X. Capacidade de construir conhecimentos atualizados e contextualizados 

XI. Domínio de tecnologias e métodos para a atualização e aplicação do Direito. 

 

A partir do desenvolvimento de competências, o egresso do curso poderá atuar em 

qualquer campo do Direito, como operador em qualquer área do conhecimento que escolher, 

principalmente nas áreas de maior necessidade de desenvolvimento intelectual e de 

especificidades regionais, estando apto a desenvolver todos os princípios ali estabelecidos em 

um contexto interdisciplinar do processo ensino-aprendizagem.  

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA                                      

 

3.1 Concepções Curriculares e Pedagógicas 

 

As concepções curriculares e pedagógicas do Projeto Pedagógico do Curso de Direito 

UNIEURO aqui propostas baseiam-se na Resolução CNE/CES nº 9/2004 e no Parecer 

CNE/CES 211/2004. 

Com o presente Projeto busca a criação de uma modalidade de ensino diferenciada, 

que permita ao profissional alcançar estreita sintonia com os tempos modernos e com os 

novos direitos, de modo a formar bacharéis em Direito capazes de compreender a formação 

jurídica inserida em um complexo educacional que privilegia a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

O compromisso do UNIEURO com o Curso de Direito é cumprir a sua missão social, 

aqui delineada como o efetivo atendimento às expectativas da sociedade brasiliense e 

brasileira, por meio de cinco vertentes: 

I. Formação crítica, emancipatória e pluralista, permitindo ao Bacharel em Direito 

consolidar seu aprendizado e contribuir efetivamente com a nação a partir do compromisso 

com a cidadania, c o m  o respeito m ú t u o , c o m  a ética e a responsabilidade social, além 

dos valores principiológicos da sociedade; 

II. Desenvolvimento das potencialidades do acadêmico, conferindo ao profissional do 
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Direito o domínio técnico e operacional de seu ofício, de modo que ultrapasse os aspectos 

meramente positivistas, possibilitando que o bacharel perceba o Direito não como um fim, 

mas como fenômeno em construção, em consonância com as concepções pós-modernas; 

III. Adoção de perfis diferenciados como forma de assegurar o aprendizado, 

multiplicando a percepção das realidades local, nacional e internacional/global, cada vez 

mais articuladas entre si; 

IV. Promoção de uma identidade funcional capaz de privilegiar a metodologia que 

dê ao caso concreto especial importância ao problema em si, procurando propostas razoáveis a 

esse espectro de novas hipóteses concretas; 

V.  Construção do espaço público privilegiado, que ofereça oportunidade de 

reflexão e debate acerca do papel social a ser desempenhado pelo operador jurídico. 

Portanto, alicerçadas em tais vertentes, as concepções curriculares e pedagógicas deste 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito do UNIEURO propõem um ensino diferenciado, 

conjugando conteúdos fundamentais, profissionalizantes e práticos para fortalecer a própria 

base do saber e da técnica, elementos indispensáveis para o exercício da cidadania, aliados à 

investigação científica da realidade histórica, social e jurídica. 

Por isso o embasamento desta nova concepção parte da noção de sistema aberto de 

processo dialógico, de postura dialética e intersubjetiva do jurista, da consensualidade como 

elemento legitimador das soluções buscadas no sistema para resolver as questões práticas. 

 

3.2 Coordenação do Curso de Direito 

 

Conforme está estabelecido no Capítulo V, Seção II, artigo 24, do Estatuto do 

UNIEURO a Coordenadoria de Curso é exercida por professor, designado pelo Reitor, 

atendidas as normas específicas. Na ausência ou impedimentos eventuais relativos a 

compromissos acadêmicos, os Coordenadores de Curso são substituídos por professor 

designado pelo Reitor. 

Compete ao(a) Coordenador(a) de Curso em conjunto com as demais Coordenadorias 

do Curso de Direito da IES: 

1. Exercer a supervisão e  r e p r e s en t a ç ão  das atividades de ensino do Curso; 

2. Participar da elaboração e acompanhar as atividades de pesquisa e extensão junto 

às Coordenações competentes; 

3. Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 
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4. Integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

5. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

6. Decidir acerca das matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudo, adaptações e dependências de disciplinas e atividades; 

7. Exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

8. Tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência 

ou emergência comprovados; 

9. Designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

10. Acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

11. Zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

12. Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

13. Cumprir e fazer cumprir as normas constantes do Estatuto e do Regimento Geral 

desta IES, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

14. Sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

15. Desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo; 

16. Delegar competência;  

17. Presidir os trabalhos do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

 

 

3.3 Conselho de Curso 

 

As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de 

março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e por um 

representante discente. 
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Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela 

administração superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, 

adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento 

Geral e demais normas aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de sua área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, 

professores para participarem de cursos de pós-graduação; e 

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso. 

 

3.4 Matriz Curricular do Curso de Direito 

 

A matriz curricular do curso de Direito do UNIEURO está consubstanciada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito contidas na Resolução  

CES/CNE nº 9/2004, portanto, elenca, distribui e organiza suas disciplinas e carga horária de 

acordo com os três eixos de formação: Fundamental (disciplinas básicas/iniciais), 

Profissionalizante e Prático. 

 

3.4.1 Disciplina Optativa / obrigatória de Libras (Dec. 5.626/2005) 
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A estrutura curricular proposta é um instrumento dinâmico, acompanhando e, até 

mesmo, antecipando-se às mudanças organizacionais, aos avanços tecnológicos, às mutações 

dos perfis de mercado e do profissional, atenta aos movimentos sociais e econômicos, 

regionais, nacionais e internacionais.  

Nesse sentido, tais inovações são também acionadas em uma perspectiva de inclusão 

social de setores que exigem, por direito, o respeito às suas demandas sociais. Considerando 

que a educação é um dos mais importantes espaços para garantir essa inclusão, a estrutura 

curricular do Curso de Direito do UNIEURO atende às exigências do Decreto nº. 5.626, 

publicado no D.O.U de 22/12/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e o art. 18 da Lei nº. 10.098/2000, com carga horária de 60 horas, 

na condição de Disciplina Optativa: “Art. 2 - A Libras constituir-se-á em disciplina curricular 

optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um 

ano da publicação deste Decreto” (BRASIL, 2005).  

O cumprimento do referido Decreto tem o intuito de garantir o direito à educação das 

pessoas com necessidades especiais (deficiência auditiva), bem como instrumentalizar o 

futuro profissional para atender o discente e/ou familiares, que possam apresentar esta 

necessidade especial, como cidadãos. 

Para atender a referida Resolução e as novas legislações, a estrutura curricular do 

Curso de Direito do UNIEURO tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

3.4.2 Estrutura Curricular do Curso 
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DIREITO – UNIEURO – 2014 

 

 

PERÍODO 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas  

TCC 

Prática 

Integrativa 

 

Estágio 

Atividades 

Complemen-

tares 

 

Total Teórica Prática Subtotal 

1 METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 

60        

1 CIÊNCIA POLÍTICA 60        

1 HISTÓRIA DO DIREITO 60        

1 ANTROPOLOGIA 

JURÍDICA 

60        

1 LEITURA E PRODUÇÃO 

DE TEXTO 

60        

 SUBTOTAL 300  300     300 

          

2 INTRODUÇÃO AO 

ESTUDO DE DIREITO 

60        

2 SOCIOLOGIA GERAL E 

JURÍDICA 

60        

2 DIREITO 

CONSTITUCIONAL I 

(TEORIA GERAL DA 

CONSTITUIÇÃO) 

60        

2 DIREITO CIVIL I (PARTE 

GERAL) 

60        

2 DIREITO PENAL I (PARTE 

GERAL) 

60        

 SUBTOTAL 300  300     300 

          

3 FILOSOFIA GERAL E 

JURÍDICA 

60        

3 DIREITO 

CONSTITUCIONAL II 

(DIREITOS 

FUNDAMENTAIS) 

60        
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3 DIREITO CIVIL II 

(OBRIGAÇÕES) 

60        

3 DIREITO PENAL II 60        

3 TEORIA GERAL DO 

PROCESSO 

60        

 SUBTOTAL 300  300     300 

          

4 DIREITO 

CONSTITUCIONAL III 

(CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE) 

60        

4 DIREITO CIVIL III 

(CONTRATOS) 

60        

4 DIREITO PENAL III 60        

4 DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL I (PROCESSO DE 

CONHECIMENTO) 

60        

4 DIREITO DO TRABALHO I 60       300 

 SUBTOTAL 300  300     300 

          

5 DIREITO CIVIL IV 

(COISAS) 

60        

5 DIREITO PENAL IV 60        

5 DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL II (RECURSOS) 

60        

5 DIREITO PROCESSUAL 

PENAL I 

60        

5 DIREITO DO TRABALHO II 60       300 

 SUBTOTAL 300  300     300 

          

6 DIREITO CIVIL V 

(FAMÍLIA) 

60        

6 DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL III (EXECUÇÃO) 

60        

6 DIREITO PROCESSUAL 

PENAL II 

60        

6 DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO 

60        

6 DIREITO DO 

CONSUMIDOR 

40        

6 PSICOLOGIA GERAL E 

JURÍDICA 

40        

 SUBTOTAL 320  320     320 

          

7 DIREITO CIVIL VI 

(SUCESSÕES) 

60        

7 DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL IV (CAUTELAR E 

PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS) 

60        

7 DIREITO PROCESSUAL 

PENAL III 

60        

7 DIREITO 

ADMINISTRATIVO I 

60        

7 ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO - 

SIMULADO I 

 40       

7 ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO - 

SIMULADO II 

 40       

 SUBTOTAL 240 80 320     320 
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Perante a estrutura curricular exposta é fundamental destacar que a carga horária total 

do curso (3.700 hs) apresenta como referência horas (relógio) de 60 minutos.  

 

3.5 As Diretrizes Curriculares Nacionais: objetivos do curso e perfil do egresso  

 

A elaboração do Currículo do Curso de Direito do UNIEURO segue em consonância 

com as diretrizes evidenciadas na Resolução CNE/CES nº 09/2004. Dessa forma, a 

coerência do currículo baseia-se no atendimento aos três eixos propostos pela referida 

Resolução: Eixo de Formação Fundamental, Eixo de Formação profissional e Eixo de 

Formação Prática. 

O Eixo de Formação Fundamental é estabelecido principalmente nos dois primeiros 

semestres do curso, com as disciplinas de caráter propedêutico, nas quais é traçada a relação 

   

 

Centro Universitário UNIEURO 

Curso de Direito 
 

 

 

10 DIREITO TRIBUTÁRIO 

II 

60        

10 DIREITO 

INTERNACIONAL 

PÚBLICO E PRIVADO 

80        

10 ÉTICA GERAL E 

PROFISSIONAL 

60        

10 ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO – 

SIMULADO VII 

 40       

10 ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO - 

SIMULADO VIII 

 40       

10 PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS II 

    60    

10 TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO II 

   40     

10 ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO – 

REAL III 

 80       

 SUBTOTAL 200 160 360 40 60   460 

          

 ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

      180  

 SUBTOTAL       180 180 

          

 CARGA HORÁRIA 

TOTAL – DISCIPLINAS 

TEÓRICAS 

2960       2960 

          

 CARGA HORÁRIA 

TOTAL – DISCIPLINAS 

PRÁTICAS 

 560      560 

          

 CARGA HORÁRIA DE 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

      180 180 

          

 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3700 
          

OPTATIVAS LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS 

60       60 
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do curso de Direito com outras áreas do saber, assim abordando-se conteúdos essenciais da 

Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 

As disciplinas “Ética” e “Economia” são desenvolvidas em semestres posteriores. 

Por intermédio da implantação deste eixo da Resolução, o curso propõe-se à formação 

de um bacharel em Direito atento e competente para lidar com as principais transformações 

em sua área, destarte, sendo continuamente estimulado a abordar de maneira crítica e 

contextualizada o seu papel social, promovendo interpretações amparadas pela diversidade 

cultural e especificidade da lei perante as minorias.  

No campo de Formação Profissional, o curso de Direito estrutura-se pela construção 

de saberes e suas aplicações nos diversos ramos da área, sob qualquer natureza, 

fundamentados na constatação de contínuas mudanças sociais, econômicas, políticas e 

culturais do Brasil e suas relações internacionais. Neste plano salientam-se os conteúdos 

pertinentes às disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e 

Direito Processual. 

Para diretamente constituir-se a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio 

Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares, o curso instituiu 

em seu currículo, o Eixo de Formação Prática.  

Na implantação das diretrizes curriculares ao curso de Direito, visa-se à definição de 

um egresso que conceba a importância dos conhecimentos teóricos, das delimitações 

profissionais e de sua direta aplicação prática como “partes em prol de um todo”, observando 

sua influência na sociedade como um veículo de transformação e evolução. 

 

3.6 Coerência da Proposta Curricular: corpo docente e técnico administrativo  

 

Com a finalidade de promover a interdisciplinaridade, fenômeno indispensável para a 

formação de um profissional diferenciado, o Curso possui em sua maioria docentes da área 

do Direito, no entanto, também um número considerável de docentes com formação científica 

em outras áreas do conhecimento, constituído de cientistas políticos, sociólogos, filósofos e 

outras áreas afins. 

O Curso procura manter um corpo docente formado por uma totalidade de mestres e 

doutores, e na hipótese da contratação de professores especialistas, condicionar a contratação 

de profissionais de notório conhecimento na área a ser desempenhada, dentre aqueles 



47 

 

profissionais com larga experiência profissional e destaque profissional nas mais diversas 

carreiras públicas ou privadas (Juízes, Desembargadores, Ministros, Advogados, Promotores, 

Delegados etc.). Com a finalidade de atender às necessidades acadêmicas, o Curso incentiva o 

contínuo aprimoramento acadêmico destes profissionais, incentivando-os ao processo 

contínuo de qualificação. 

Para o bom desempenho das atividades acadêmicas, a Instituição oferece um corpo 

técnico-administrativo apropriado, capaz de dar suporte adequado a todas as atividades 

promovidas pelo Curso. 

 

3.7 Flexibilização Curricular: o Núcleo de Atividades Complementares – NAC 

 

O Curso mantém a sua Matriz Curricular integralizada conforme legislação que 

institui e disciplina as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Direito 

(CNE/CES RESOLUÇÃO N. 09/2004). 

Outrossim, sempre que se faz necessária, a alteração da estrutura curricular é 

submetida à aprovação do Núcleo Docente Estruturante - NDE, que  promove  os 

encaminhamentos para aprovação e registro no órgão oficial. 

Para a conclusão do curso, exige-se que o aluno curse todas as disciplinas que 

compreendem a estrutura curricular. Para atender às necessidades de uma formação 

acadêmica diferenciada, o Curso adota, como estratégia, a flexibilização curricular por meio 

de atividades complementares, que buscam enriquecer e valorizar as competências e as 

vocações pessoais de cada acadêmico. 

No Curso de Direito do Centro Universitário Euro-Americano a organização 

desse processo é desenvolvida pelo Núcleo de Atividades Complementares – NAC. 

Esse núcleo pedagógico propicia que o acadêmico trace sua própria trajetória 

acadêmica, e incorpore outros conhecimentos realizados fora de sala de aula, a título de 

pesquisa de cunho científico e concentração de estudos práticos em determinadas áreas do 

conhecimento, além de incentivar a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, interdisciplinares e, mormente, capazes de atender às novas demandas sociais. 

 

3.8 Dimensionamento da Carga horária das Unidades de Estudo 

 

O Curso desenvolve suas atividades dentro dos eixos interligados de formação 

fundamental, profissionalizante e prático. Cada eixo é constituído de Disciplinas 
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indispensáveis à consecução dos objetivos de todo e qualquer curso jurídico devidamente 

disciplinado pela Resolução CNE/CES nº 09/2004. 

O desenvolvimento do Curso ocorre com o necessário cumprimento da carga horária 

que compreende todas as atividades acadêmicas curriculares. A maior parte desta carga 

horária é disponibilizada para o cumprimento do conteúdo das disciplinas que formam os 

eixos fundamental e profissionalizante, posto que as atividades propostas por suas ementas 

não se limitam à prática do ensino, mas integram as práticas investigativas e de extensão 

compatíveis à fundamentação de conhecimentos empregada pelas disciplinas propedêuticas. 

Na alocação da carga horária, as Disciplinas são divididas em unidades de estudos, 

que recebem maior ou menor carga horária, de acordo com a dimensão dos seus conteúdos. 

As unidades de ensino encontram-se interligadas e são desenvolvidas dentro de um 

processo lógico e coerente de estudo, proporcionando ao aluno um embasamento de 

conteúdos que se solidificam e servem de elementos aos novos conhecimentos, sustentáculo 

para o seu bom aproveitamento e êxito futuro.  

Para dar efetividade a este processo de articulação de conteúdo, os docentes que 

ministram aulas nas mesmas disciplinas, mas em unidades distintas, promovem reuniões 

periódicas, cujo objetivo é o de delimitar a interdisciplinaridade dos conteúdos a serem 

ministrados, o que se promove através da composição dos núcleos disciplinares (eixos 

temáticos). 

 

3.9 Ementas2 e Programas das unidades de estudo 

 

Como um curso atento às mudanças socioculturais e evolução de recursos para a 

análise crítica de seu papel na sociedade, o curso de Direito estimula e orienta a todos os 

professores/coordenadores para que sejam avaliadas continuamente as possibilidades de 

atualização do direcionamento das disciplinas, bem como de suas respectivas bibliografias.  

A análise de uma eventual alteração das ementas e, respectivamente, das bibliografias 

que as complementam, é realizada periodicamente nas reuniões trimestrais com o Núcleo 

Docente Estruturante. É sugerido aos docentes, durante as reuniões de Colegiado de Curso 

(reuniões pedagógicas) que formem grupos de discussão a fim de balizarem os programas 

de ensino referentes a cada disciplina, e caso for, que apresentem novas listas bibliográficas à 

                                                 
2 A relação das ementas das disciplinas e suas respectivas bibliografias básicas e complementares segue como 

Apêndice A ao final deste documento. 
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Coordenação do Curso de Direito. 

Nada obsta, porém, que no decorrer do semestre o Coordenador tome a iniciativa de 

apresentar ao Colegiado do Curso as necessidades de atualização das ementas e/ou das 

bibliografias. 

Para atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 

10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004), o curso de Direito adequou as 

ementas de disciplinas à abordagem de conteúdos curriculares relacionados ao tema e 

direcionamento disposto pelas diretrizes. Nesse contexto, para exemplificação, aparecem 

ajustadas a esse requisito legal, as seguintes disciplinas: “Antropologia Jurídica”, “História do 

Direito”, “Direitos Humanos” e “Práticas Integrativas II”. 

O curso também atende às disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

n. 4.281 de 25 de junho de 2002, agregando as políticas de educação ambiental às disciplinas 

do curso de modo transversal, contínuo e permanente. A adequação da educação ambiental às 

abordagens pedagógicas do curso pode ser constatada, por exemplo, nas disciplinas 

propedêuticas, dentre elas destaca-se a “Antropologia Jurídica” que desenvolve 

continuamente práticas educativas à sensibilização da coletividade acerca de questões 

ambientais e novos parâmetros de compreensão da cidadania do indígena. Além da aludida 

disciplina, apresentam conformação a este dispositivo legal: “Direito Ambiental”, “Direito 

Internacional Público e Privado”, “Direitos Humanos” e “Práticas Integrativas II”. 

 

3.10 M etodologia de Ensino do Curso 

 

A metodologia do curso de Direito está pautada também na efetividade no plano 

pedagógico ao que foi definido pelos eixos da Resolução CNE/CES nº 9, de 2004: 

Fundamental, Profissional e Prático.  

No caso da relação do eixo Fundamental com os demais, percebe-se que o processo de 

ensino e aprendizagem começa com a assimilação e discussão de conceitos e fundamentos 

apresentados nas disciplinas iniciais. Através do contato com essas disciplinas, os alunos 

analisam como o Direito pode se utilizar de conhecimentos básicos de outras áreas para 

formarem suas próprias reflexões, arroladas na especificidade do campo jurídico. 

Agora nas disciplinas profissionalizantes, os discentes são orientados a justamente 

aprofundarem as relações desses conhecimentos com a área de atuação e reflexão do Direito. 

O processo de ensino e aprendizagem passa a ser conduzido à explanação de teorias da área 
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jurídica, junto à apreciação de leis, resoluções, etc., próprias a cada subárea da Ciência do 

Direito, assim como exposto nos títulos das citadas disciplinas:  

 

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-

se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos 

essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual (BRASIL, 2004) (Grifo 

nosso). 

   

Nas fases finais do curso, os discentes devem pensar em estratégicas de implantação 

desses conhecimentos com suas reflexões, sobretudo, partindo para a experimentação prática 

do que foi aprendido durante o curso.  

 

4. AVALIAÇÃO 

 

4.1 A Avaliação no Processo de Ensino-Aprendizagem desenvolvido nas Disciplinas 

 

A avaliação exerce adequadamente o seu papel na medida em que ela está inserida na 

concepção de educação que adotamos e articulada com a análise da efetividade do processo 

ensino e aprendizagem. 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar sua 

reflexão no sentido de decidir acerca das alternativas e estratégias que são selecionadas para a 

resolução desses problemas. A avaliação é o momento que o docente utiliza para avaliar o 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. 

A avaliação integra o processo de ensino e aprendizagem como um todo articulado em 

determinados critérios e instrumentos: frequência e o aproveitamento do aluno nas seguintes 

atividades: pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e 

orais, estágios, atividades práticas e monografias.  

Nesse sentido, o Curso de Direito obedece a uma sistemática de avaliação criteriosa, 

por meio do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos docentes, 

utilizando, portanto, como instrumentos de registro de dados, os planos de ensino e diários de 

classe. 
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Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de 

avaliação e bibliografia da disciplina a ser ministrada. 

Em cada período letivo há, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

I – Prova Parcial 1 (PP-1), relativa ao conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

II – Prova Parcial 2 (PP-2), relativa ao conteúdo ministrado no semestre letivo; 

III – Prova Substitutiva (PS),  abrangendo todas as unidades temáticas 

ministradas na Disciplina durante o semestre letivo. 

 

O resultado de cada avaliação é expresso em notas de zero a dez, em número inteiro 

ou em número inteiro mais cinco décimos. 

A nota final do aluno, em cada componente curricular, será o resultado da 

média aritmética simples das provas parciais (PP-1 e PP-2), sendo facultada a 

substituição da menor nota parcial pelo resultado da Prova Substitutiva. 

Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas, por 

competências em cada Disciplina e em cada período letivo, constituem-se temáticas do 

Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre. 

Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo que, na 

modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para avaliação individual, 

não podendo ser superior a 30% do total da nota a cada bimestre. 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares3 ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

 

4.2 Sistema de Avaliação do Curso 

 

O sistema de autoavaliação do curso envolve análise docente e discente, do 

Coordenador e dos serviços e atendimentos. A metodologia utilizada envolve a aplicação 

semestral de entrevistas semiestruturadas e questionários, a realização periódica de reuniões 

com os docentes e com os discentes.  

                                                 
3 Todos os elementos citados (estágio supervisionado, atividades complementares e trabalho de conclusão de 

curso) aparecem com seus respectivos regulamentos ao final deste PPC, especificados como apêndices.  
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A sistemática é constituída por três perspectivas distintas, abaixo mencionadas, cujo 

ajuizamento procede da utilização de formulários eletrônicos adaptados a cada dimensão a ser 

avaliada: 

 1) Avaliação docente pelo aluno, nos indicadores: a) processo ensino-aprendizagem, b) 

procedimentos de avaliação, c) organização do trabalho, d) relacionamento com os alunos, e) 

pontualidade e assiduidade.  

2) Avaliação pelo Coordenador do Curso nos aspectos: a) planejamento e processo de 

ensino, b) procedimento de avaliação, c) organização do trabalho no exercício de sua função, 

e d) relacionamento com alunos, colegas e coordenador do curso.  

3) Avaliação pelo próprio docente, isto é, o professor procede à sua autoavaliação referente 

aos mesmos indicadores da avaliação docente pelo Coordenador do Curso. Outra sistemática 

de avaliação docente praticada configura-se nas reuniões bimestrais com representantes 

de turmas do curso, conduzidas pelo Presidente da Comissão Própria de Avaliação, 

juntamente com o Coordenador do Curso. 

Nessas reuniões, os aspectos avaliados transcendem aos indicadores didático-

pedagógicos, e implicam melhorias das condições internas de oferta do ensino. As disfunções, 

apontadas pelos segmentos envolvidos na avaliação docente, são encaminhadas aos setores 

responsáveis, cujas soluções são evidenciadas até o término do semestre letivo, senão de 

imediato. Os relatórios das planilhas individuais de avaliação docente são entregues ao 

Coordenador do Curso para ciência e providências cabíveis, visando à promoção da 

efetividade docente, bem como, deles são abstraídos subsídios para relatório geral da 

avaliação institucional e temáticas para a Semana Pedagógica. 

Além de avaliações docentes existem também avaliações para os coordenadores dos 

cursos, estágios, bem como para a infraestrutura da Instituição como salas de aulas, 

laboratórios, biblioteca, lanchonete, copiadora entre outras. A cada semestre os questionários 

são reformulados de acordo com sugestões da comunidade acadêmica. 

Com o intuito de averiguar a qualidade do ensino ofertado para a melhoria da 

efetividade acadêmica e social, frente aos compromissos e responsabilidades sociais 

institucionais, o Curso de Direito é avaliado, sistematicamente, por meio das seguintes 

estratégias: 

I. autoavaliação dos cursos;  

II. avaliação quantitativa 

III.  avaliação qualitativa. 
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A autoavaliação dos cursos constitui-se em um mecanismo auto-reflexivo das 

políticas e ações implementadas no curso, em consonância com as diretrizes instituídas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, visando à identificação 

dos pontos fortes e fracos do curso, para o autoconhecimento das fortalezas e tomada de 

decisão das estratégias para a correção das debilidades. 

As categorias de indicadores dessa autoavaliação do curso constituem-se dos 

seguintes itens: 

a) Organização didático-pedagógica – atuação, formação, experiência do 

Coordenador do Curso; composição e funcionamento do colegiado de curso; articulação entre 

PPC e PDI; performance do currículo e flexibilização; procedimentos de avaliação; adequação 

e abrangência das atividades acadêmicas para a formação do aluno; planejamento e 

implementação das atividades complementares; desempenho dos alunos no ENADE. 

b) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo – formação, 

atuação nas atividades acadêmicas, experiência acadêmica e profissional e capacidade 

produtiva científica dos docentes. 

c) Instalações físicas – adequação do acervo bibliográfico à proposta do curso; nível 

de adequação dos ambientes de aprendizagens e qualidade dos equipamentos disponibilizados 

para a formação geral básica e profissional. 

A responsabilidade quanto à orientação e acompanhamento do processo de 

autoavaliação do curso é da Comissão Própria de Avaliação - CPA, que por sua vez, após 

recebimento do relatório, dará encaminhamentos às instâncias de decisão para revisão e 

aperfeiçoamento das políticas e ações institucionais. A periodicidade de realização dessa 

estratégia é cíclica e condicionada ao período de solicitação de reconhecimento e renovação 

de reconhecimento do curso. 

A avaliação quantitativa, com periodicidade semestral, visará a mensurar, por meio de 

instrumentos próprios, o nível da qualidade dos serviços educacionais, a serem 

disponibilizados aos alunos e professores. 

Os itens a serem verificados nessa forma avaliativa, nos respectivos indicadores, serão: 

a) Aspectos institucionais: adequação do acervo bibliográfico para o 

desenvolvimento dos estudos individuais e em grupo; infraestrutura da sala de aula e 

laboratórios para a formação geral e prática profissional, qualidade dos serviços dos setores 

institucionais de apoio ao ensino e da Ouvidoria, desenvolvimento de ações de interação 

social, de promoção à cidadania e de política de inclusão social, e limpeza e manutenção dos 

espaços físicos; 
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b)  Atuação docente: eficácia docente na condução da disciplina, relacionamento 

com o aluno, motivação à capacitação dos alunos, comprometimento como educador; 

c) Autoavaliação do aluno e do professor: motivação para estudos/realização do 

trabalho docente, tempo dedicado para estudos na disciplina/planejamento das aulas, 

aproveitamento do tempo das aulas/assiduidade. 

A avaliação qualitativa é caracterizada pela busca de informações em um grupo 

focado – representantes de turmas – do curso, a ser realizada semestralmente, e visa, 

essencialmente, a investigar as disfunções de caráter pedagógico e administrativo, bem 

como conscientizar o papel do aluno e professor nesse processo de avaliação. 

A Coordenadoria do Curso de Direito está constantemente atenta ao nível de 

adequação das condições de ensino a ser oferecido aos estudantes, em especial as relativas ao 

perfil do corpo docente, às instalações físicas afetas ao curso e à organização didático-

pedagógica assessorada diretamente pelo Núcleo Docente Estruturante. Também participa 

ativamente dos procedimentos e instrumentais diversificados, demandadas pela Comissão 

Própria de Avaliação, especialmente àqueles inerentes às etapas obrigatórias, antecedentes 

demandadas pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira –, por ocasião da visita da comissão de especialistas de avaliação externa no 

UNIEURO, bem como das obrigações institucionais estabelecidas para o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO CURSO 

 

5.1 Articulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) 

 

Deve-se levar em conta, aqui, o artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 09/2004, por 

meio do qual se tem a organização do Curso de Graduação de Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que se expressam através do seu projeto pedagógico, 

abrangendo o perfil do formando, suas competências, os conteúdos curriculares, o estágio 

curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 

trabalho de conclusão de curso como componente curricular obrigatório, o regime 

acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto pedagógico. 
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Os projetos pedagógicos específicos dos cursos ministrados no UNIEURO refletem os 

princípios orientadores do Projeto Institucional, qualificado pela nova ordem jurídica pós-

moderna, como no caso do Curso de Direito, revelando-se, porém, dinâmico, na medida em 

que pode ser alterado em seu sistema e em sua estrutura interna. 

Nessa linha de raciocínio, o Projeto Pedagógico do Curso de Direito se adequa ao 

Projeto Pedagógico Institucional porque, afora a clara concepção do Curso de Direito, com 

suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrange, além de outros, os 

elementos estruturais enunciados no §1º do citado artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 

09/2004, contemplando, ao longo de suas partes constitutivas, a concepção e objetivos gerais 

do curso, também as condições objetivas de oferta e a vocação do curso, as cargas horárias 

das atividades didáticas e da integralização do curso, as formas de realização da 

interdisciplinaridade, os modos de integração entre teoria e prática, as formas de avaliação do 

ensino e da aprendizagem, o incentivo à pesquisa e à extensão, a concepção e composição das 

atividades de estágio curricular supervisionado, assim como a forma de implantação e a 

estrutura do Núcleo de Prática Jurídica, sem deixar de mencionar a concepção e composição 

das atividades complementares e a inclusão obrigatória do Trabalho de Conclusão de Curso, 

mediante elaboração de uma monografia e consequente apresentação perante banca 

examinadora. 

Acima de tudo, o Curso de Graduação em Direito, assegura ao perfil do 

graduando, como requer o artigo 3º da Resolução CNE/CES nº 09/2004, uma sólida formação 

geral humanística e axiológica, a capacidade de análise, o domínio de conceitos e da 

terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade,  

a  aptidão  para  a aprendizagem  autônoma  e  dinâmica,  indispensável  ao  exercício  da  

ciência  do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

 

5.2 Políticas Institucionais de Ensino 

 

Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores do UNIEURO, a 

política institucional deste Centro Universitário encontra-se de acordo com o estabelecido no 

Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Projeto 

Pedagógico de Curso que se tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o centro do 

processo da relação institucional ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação 
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profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e 

contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Mas 

também, consentaneamente com a Resolução CNE/CES n° 09/2004, o curso de graduação em 

Direito do UNIEURO contempla conteúdos e atividades que atendem os seguintes Eixos: 

I – Eixo de Formação Fundamental, com o objetivo de integrar o aluno nesse 

campo, principalmente para estabelecer as relações do Direito com outras áreas do saber, 

abrangendo, dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Ciência Política, 

Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia e Antropologia; 

II – Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de 

qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados, segundo a evolução da 

Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do 

Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outras condizentes 

com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Comercial, Direito do 

Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual;  

III – Eixo de Formação Prática, objetivando a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 

relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e 

Atividades Complementares. 

Com isso se verifica que as políticas de ensino estão voltadas ainda para um eixo que 

se preocupa com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como de instrumentos virtuais de aproximação professor/aluno, por meio do 

qual são disponibilizados planos de cursos, material de apoio ao aluno, exercícios, atividades 

extraclasse, dentre outros. 

Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos programas 

de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem metodológica e 

pedagógica são objeto de atenção permanente. 

Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades 

em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo pela formação crítica que se pretende 

esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas, dentre os quais: 



57 

 

 Programa de Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual 

do aluno por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos 

multidisciplinares; 

 Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, 

incentivando avaliações instrumentalizadas por produtos de pesquisa jurídica e 

atividades de extensão; 

 Programa de Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que 

contemplem uso de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

 Programa de Apoio ao Educando, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

 Programa de Ampliação dos Espaços para as Práticas Jurídicas, com mira a 

diversificar os ambientes apropriados para desenvolvimento do estágio, em condições 

reais de trabalho; 

 Programa de observatório Curricular e Empregabilidade, com o intuito de manter o 

currículo do Curso atualizado com as demandas do mercado profissional do Direito; 

 Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade, através do NPJ. 

 Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa 

científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível 

regional e nacional. 

 Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando 

o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade, na promoção à extensão aberta à participação da 

população, com vista à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

5.2.1 Ensino de Graduação 

 

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a  realidade  social,  

de  forma  participativa  e mútua.  
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O Curso de Graduação em Direito, particularmente, possibilita a formação profissional 

do aluno, atendendo, dentre outras, as seguintes competências previstas nas respectivas 

Diretrizes Curriculares: 

I – Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

II – Interpretação e aplicação do Direito; 

III – Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 

fontes do Direito; 

IV – Adequada atuação técnico-jurídica em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

V – Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

VI – Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica; 

VII – Julgamento e tomada de decisões;  

VIII – Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

do Direito. 

As reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos cursos procuram 

sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Projeto Pedagógico 

Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, no caso do Direito, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito. 

Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses 

coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o entendimento do 

processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e interativo, o respeito às 

individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da figura do professor como 

basilar na aplicação das novas tecnologias. 

O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de incentivar a 

formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação permanente capaz de 

superar dicotomias entre ensino e pesquisa.  

O  ensino de graduação traduz-se por um Programa de Estímulo às Ações 

Interdisciplinares, cujo escopo é implementar uma disciplina organizacional de integração e 

articulação de conhecimentos, afirmativa de que a interdisciplinaridade não dilui as 

disciplinas, mas estabelece interconexão por meio da prática acadêmica sob uma abordagem 

relacional, o que se proporciona através da disciplina Práticas Integrativas que está presente 
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do 2º ao 10º semestre do curso. 

 

5.2.2 Ensino de Pós-Graduação 

 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno 

ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma 

determinada atividade profissional. 

No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos programas de 

pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de 

problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter 

habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

 Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

 Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do País; 

 Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 

 Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, visando à formação cultural e profissional; 

  Promover pela excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que 

atuam nesse nível de ensino; 

 Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento 

da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

 Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 
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5.3 Políticas Institucionais de Pesquisa 

 

O novo século nos afirma a necessidade de cidadãos autônomos, críticos, responsáveis 

e humanos, não se podendo esquecer o disposto no artigo 3º da Resolução CNE/CES nº 

09/2004, a qual confirma que o curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 

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

de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização 

dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que 

fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao 

exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

É por isso que, ao se falar em construção do conhecimento, reforça-se a ideia da 

indissociabilidade a que acima se mencionou, e isso porque o processo de 

aprendizagem do profissional em formação exige o conhecimento da realidade na qual ele irá 

intervir; o estudo dos problemas e das soluções prováveis, aplicando-os nessa mesma 

realidade, e a reflexão acerca dos resultados para, ao final produzir conhecimento. Nota-se 

que nesse modelo não existe a ordem “teoria primeira para depois a prática”. Existe a teoria e 

a prática justapostas lado a lado, no desenvolvimento de um novo profissional. Resulta, então, 

como necessária, a ligação entre pesquisa e extensão para se produzir a aprendizagem. Ao 

ministrar conhecimentos, o professor deverá promover ações e ambiências de aprendizagem. 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada no 

Curso de Direito e nos demais cursos da IES, encontra-se em consonância com o preconizado 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação científica 

têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de ampliar e renovar 

o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

No primeiro semestre de 2006, o UNIEURO passou a oferecer seu primeiro Programa 

de Mestrado. O título a ser conferido está circunscrito à grande área da Ciência Política. Vale 

ressaltar, todavia, que a realização da referida pós-graduação Stricto sensu é de interesse geral 

e, mais particularmente, está afeita ao próprio Curso de Direito da Instituição. Isto porque se 

buscou estruturá-la em três linhas de pesquisa específicas, cujas temáticas estão 

inequivocamente associadas ao ambiente jurídico como indicam seus enunciados: “Direitos 

Humanos, Cidadania e Violência”. 

Segundo a política institucional para a pesquisa, estão previstas as atividades de 

pesquisa básica e de pesquisa aplicada, que se encontram em fase de efetiva implantação de 
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forma a conciliar a Graduação e a Pós-Graduação no desenvolvimento e fomento à pesquisa. 

A orientação a respeito do processo de investigação valoriza questões metodológicas; 

pesquisa de campo; sistematização de dados; reconhecimento dos contextos sociais; 

delimitação de espaço e temporalidade; ampliação de conhecimentos; continuidade nas 

pesquisas; aperfeiçoamento constante do ensino/aprendizagem e da pesquisa. 

As diretrizes gerais da política institucional de pesquisa são traçadas pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU). Alguns dos princípios norteadores dessa política adotada no 

UNIEURO podem ser assim explicitados: 

a) pesquisa como atividade básica indissociável do ensino e seus resultados como 

estímulo à extensão; 

b) pesquisa formulada a partir da realidade de cada área, de acordo com a filosofia dos 

respectivos cursos e visando à inserção sócio-político-econômica e cultural na sociedade 

regional e nacional; 

c) interdependência entre as diferentes áreas de conhecimento, multidisciplinariedade; 

d) pesquisa como fator de articulação entre os cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão entre os cursos de pós-graduação e os diferentes níveis de ensino. 

As linhas de pesquisa institucional, de acordo com as Políticas Institucionais de 

Pesquisa, devem levar em conta os pontos: 

1.  A estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente 

competitivo do ensino superior em Brasília; 

2.  A necessária ênfase, a partir do planejamento estratégico, a alguns conteúdos e/ou 

metodologias; 

3.  A disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para implementar projetos 

de pesquisa; 

As linhas de pesquisa, por conseguinte, estão alinhadas com os objetos do mestrado 

em Ciências Políticas, que se orientam para as políticas públicas voltadas para a efetividade 

dos Direitos Humanos Fundamentais. 

Assim, em consonância com as exigências atuais do mercado de trabalho, o 

UNIEURO investe no aperfeiçoamento dos bacharéis em Direito e demais profissionais, por 

meio de seu curso de Mestrado em Ciência Política, área de concentração Direitos Humanos, 

Cidadania e Violência, cujos docentes são estimulados ao ingresso no mestrado da Casa 

mediante a concessão de bolsas. É importante salientar que os professores da IES que 

ingressam no mestrado reforçam a vinculação graduação - pós-graduação na tríade ensino, 

pesquisa e extensão. 



62 

 

5.4 Políticas Institucionais de Extensão 

 

A política institucional de extensão adotada pelo UNIEURO, conforme preconiza o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constitui-se instrumento de complementação 

da formação dos estudantes, para o enriquecimento constante do trabalho em sala de aula e em 

transferência de conhecimento gerado pelas pesquisas acadêmicas, básicas ou aplicadas. 

As atividades de extensão são desenvolvidas de múltiplas formas, especialmente com 

ação cultural e incentivo à educação continuada, mecanismo de esclarecimento da opinião 

pública, prestação de serviços, agente do desenvolvimento comunitário e de combate à 

pobreza e à exclusão social, ações comunitárias, palestras à comunidade, entre outras. 

Neste diapasão, e refletindo a filosofia institucional, desde a sua criação, o UNIEURO, 

no espírito do disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, tem como 

linhas norteadoras o atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições 

públicas ou particulares; a participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

os estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional a promoção de 

atividades artísticas, culturais e desportivas; a publicação de trabalhos de interesse cultural ou 

científico; a divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; o estímulo à criação literária, 

artística e científica e à especulação filosófica; os cursos abertos às comunidades social e 

acadêmica; a articulação e a integração com os projetos de pesquisa; os cursos e programas 

de graduação e pós-graduação; e o envolvimento dos alunos dos cursos superiores, sob a 

supervisão ou coordenação docente. 

Os programas de extensão estão voltados para os seguintes focos: 

(1) Programa de Extensão UNIEURO - ACADEMIA: projetos vinculados a 

atividades desenvolvidas que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os 

resultados das pesquisas científicas desenvolvidas pelos docentes e discentes da 

Instituição e de outras Instituições; 

(2) Programa de Extensão UNIEURO - COMUNIDADE: projetos e atividades, 

gratuitos ou não, que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os 

resultados das pesquisas aplicadas, as técnicas, os procedimentos, as inovações 

tecnológicas, as campanhas governamentais e outras promoções. O Curso de 

extensão da Comunicação Jurídica vem sendo ofertado desde março de 2008; 

(3) Programa de Extensão UNIEURO - SOLIDÁRIO: projetos e atividades de 

cunho social gratuito que objetivem intervir socialmente como, por exemplo, as 

pesquisas-ação. Essas atividades buscam a melhoria da qualidade de vida de 
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grupos populacionais socialmente excluídos, a exemplo do que ocorre com os 

refugiados estrangeiros em projeto desenvolvido conjuntamente pelo Mestrado de 

Ciência Política e o Curso de Direito; 

(4) Programa de Extensão UNIEURO - INTERINSTITUCIONAL: projetos e 

atividades que objetivem integrar o UNIEURO com instituições nacionais, 

estrangeiras, públicas (federais,  estaduais,   municipais)   e   particulares. Projetos 

que viabilizem a realização de convênios, de parcerias, enfim, projetos que 

promovam os intercâmbios científicos, culturais e tecnológicos. 

 

Objetivos constantes dos programas de Política Institucional de Extensão: 

 Estimular o conhecimento de problemas da atualidade, em particular os nacionais e 

regionais; 

 Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade;  

 Promover a extensão aberta à participação da população, com vista: à difusão das 

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

tecnológica geradas na instituição. 

 

5.5 Políticas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Curso de Direito do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO visa a 

oportunizar ao graduando uma sólida formação geral e humanística, com a capacidade de 

análise e articulação de conceitos  e  argumentos,  de  interpretação  e  valorização  dos 

fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a 

capacidade de trabalho em equipe, favorecendo a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em uma atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento acerca de um objeto de estudo ou problemas relacionados 

com o Curso de Direito e tem como objetivo despertar e estimular a pesquisa científica de 

forma contínua, sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso, construir 

conhecimentos através da pesquisa, promovendo a geração de soluções, produtos ou serviços  

relacionados à prática profissional do acadêmico, além de estimular a habilitação dos 

futuros profissionais a desenvolver projetos de pesquisa com competência científica e técnica. 

O TCC tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento da capacidade 
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científica constituindo-se em uma etapa fundamental do processo de ensino-aprendizagem, na 

medida em que oportuniza o acadêmico a aprofundar os conhecimentos na área de formação, 

favorece seu posicionamento crítico como profissional, a partir da compreensão clara do seu 

papel no contexto sócio-político-econômico, cria oportunidade para que o discente possa 

diagnosticar descompassos e propor alternativas na área jurídica e atue no processo efetivo de 

formação do conhecimento. 

Nesse contexto, o Trabalho de Conclusão de Curso figura como requisito 

indispensável à conclusão do Curso de Direito e sua elaboração deve observar as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC para o Curso de Direito por 

meio da Resolução CNE/CES Nº 09, de 29 de setembro de 2004. 

As atividades de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso são realizadas junto à 

Coordenadoria do Curso de Direito, e será desenvolvida por meio de orientação e 

acompanhamento docente, conforme normas do Regulamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (Apêndice D). 

A Coordenação do Curso de Direito define as diretrizes do TCC, a grade horária dos 

professores/orientadores, levando em consideração a política educacional da IES, em 

particular do Curso de Direito, bem como a definição prévia, no início de cada semestre 

letivo, das datas de inscrição, período de orientação e depósito do TCC segundo calendário 

próprio respeitando-se o calendário acadêmico da IES. 

De acordo com o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso ficou estabelecido 

que o TCC, para efeito de avaliação do aluno, é do tipo Monografia Jurídica, com a sua defesa 

perante banca examinadora. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido 

individualmente e deverá ser apresentado segundo as regras formais da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a diretriz constante nos manuais de TCC e demais 

critérios formais exigidos pela Coordenadoria por meio do regulamento do TCC. 

 

5.6 Políticas de Estágio Supervisionado  

 

A política de estágio que o aluno do Curso de Direito deve executar é obrigatória e 

integrante do currículo pleno do Curso de Direito por força da Resolução n.º 09/2006 do 

Conselho Nacional de Educação. 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito do UNIEURO foi criado em 
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maio de 2001, por meio da Resolução nº 002/2001 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, cuja oportunidade definiu-se a diretriz, dentre outras, da prestação de Assistência 

Judiciária Gratuita à população hipossuficiente do Distrito Federal. 

O NPJ possui sua estrutura física própria, contando com salas para, supervisores, 

secretaria, cartório simulado, arquivos, salas de espera e atendimento, júri simulado e sala de 

audiência. 

A partir do primeiro Semestre de 2006, com o objetivo de propiciar um melhor 

aprendizado aos seus estagiários, bem assim realizar trabalho de cunho social, o 

NPJ/UNIEURO se expandiu para os Fóruns de Ceilândia e Juizado Especial Federal, além de 

atender às demandas do Tribunal do Júri de Brasília e Taguatinga. O NPJ/UNIEURO também 

atua nas varas criminais, de violência doméstica, varas cíveis e de família nos fóruns de 

Taguatinga e Brasília. 

O Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO possui regulamento próprio (Apêndice C) 

que visa a orientar e prevenir o trabalho a ser realizado pelos estagiários, coordenadores, 

supervisores, orientadores, docentes, colaboradores administrativos, e todos aqueles que, de 

forma direta ou indireta, desenvolvam atividades junto ao NPJ. 

O Estágio Supervisionado em Direito do UNIEURO possui carga horária total de 560 

(quinhentos e sessenta) horas, sendo parte da grade curricular do Curso a partir do 7º semestre 

letivo e divido em atividades simuladas e atividades reais, assim distribuídas: 

 

SEMESTRE PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA CARGA HORÁRIA 

 

7º Semestre 

Estágio Supervisionado - Simulada I 40 horas 

Estágio Supervisionado - Simulada II 40 horas 

 

8º Semestre 

Estágio Supervisionado - Simulada III 40 horas 

Estágio Supervisionado - Simulada IV 40 horas 

 

9º Semestre 

Estágio Supervisionado - Simulada V 40 horas 

Estágio Supervisionado - Simulada VI 40 horas 

 

10º Semestre 

Estágio Supervisionado - Simulada VII 40 horas 

Estágio Supervisionado - Simulada VIII 40 horas 

 Total de horas – Estágio Simulado 320 horas 

SEMESTRE PRÁTICA JURÍDICA REAL CARGA HORÁRIA 

8º Semestre Estágio Supervisionado - Real I 80 horas 
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9º Semestre Estágio Supervisionado - Real II 80 horas 

10º Semestre Estágio Supervisionado - Real III 80 horas 

 Total de horas – Estágio Real 240 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO 560 horas 

 

O estágio supervisionado simulado, com início no 7º semestre, tem por objetivo o 

aprimoramento da produção técnica-jurídica, com a finalidade de aplicação no estágio real e 

primando pelo desenvolvimento prático das disciplinas teóricas, especialmente o Direito 

Constitucional, Direito Tributário, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, 

Direito Processual Penal, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. 

A avaliação do Estágio Supervisionado Simulado é realizada mediante a média das 

atividades simuladas aplicadas pelo docente e a nota obtida em prova prático-profissional, que 

envolve uma peça prática e quatro questões subjetivas. 

Por sua vez, o estágio supervisionado real inicia-se no 8º semestre do Curso, tendo por 

objetivo a preparação profissional e humanística do discente, com o atendimento jurídico 

gratuito à população carente. Além do crescimento acadêmico com a experiência de rotinas 

forenses e de escritório, criação de documentos jurídicos diversos, participação efetiva em 

audiências, tribunal do júri e sessões plenárias, o estágio real também tem o condão de atribuir 

valores morais e éticos ao profissional, empregando os mais puros deveres ligados à 

cidadania. 

As atividades da prática real do Estágio Obrigatório Supervisionado são desenvolvidas 

prioritariamente no Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO, atualmente localizado nesta 

instituição, no fórum de Ceilândia/DF e no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

As atividades do estágio real também podem ser realizadas em instituições públicas ou 

privadas que mantenham convênio regular com o Centro Universitário Euro-Americano -

UNIEURO. No estágio conveniado o estagiário continua sujeito às normas do 

NPJ/UNIEURO, inclusive no que se refere à fiscalização das atividades apresentadas. 

O aluno poderá optar pelo estágio real na forma conveniado no início de cada semestre 

letivo, desde que devidamente matriculado na disciplina e mediante a apresentação de termo 

de compromisso de estágio e plano de atividades de estágio, ambos devidamente assinados 

pela instituição concedente, pelo estagiário e por esta IES. 
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Na avaliação do Estágio Supervisionado Real, a cargo do Supervisor Docente 

(professor regular do Curso de Direito do UNIEURO), ocorre mediante relatório final de 

estágio, apresentado pelo aluno, o qual será subsidiado pelos documentos que comprovem a 

frequência e a produção jurídica do estagiário, bem como a avaliação conceitual (muito bom, 

bom, regular e insuficiente) realizada pelo Supervisor Técnico. 

Para aprovação, seja no estágio supervisionado simulado ou no estágio supervisionado 

real, o discente deverá obter nota final igual ou superior a 6,0 (seis). A reprovação por 

insuficiência de nota ou frequência implica na repetição integral do Estágio, mediante nova 

matrícula e inscrição. 

Vale ressaltar que, além de atender à regulamentação do MEC acerca da matéria, o 

NPJ/UNIEURO proporciona aos acadêmicos do Curso de Direito o pleno exercício da 

cidadania e da solidariedade, sobretudo com a comunidade carente do Distrito Federal e 

entorno. 

Entre os objetivos do Núcleo de Prática Jurídica estão o de apoiar projetos 

comunitários de cidadania e defesa dos direitos humanos e executar as atividades do estágio 

curricular do curso de Direito p o r  i n t e r m éd i o  d a prestação de assistência jurídica 

gratuita aos necessitados. O NPJ/UNIEURO desenvolve atividades de orientação junto à 

comunidade, atendendo às demandas individuais e coletivas e relacionando-se com órgãos 

governamentais e não-governamentais por meio de convênios e parcerias, promovendo a 

interdisciplinaridade. 

Da mesma forma, o Núcleo de Prática Jurídica objetiva propiciar aos alunos de 

graduação uma visão crítico-humanística do Direito, a partir de múltiplas práticas relacionadas 

à sua área de formação acadêmica, qualificando-o para o exercício profissional através do 

aprendizado das práticas jurídicas e éticas. 

 

5.7 Políticas de Atividades Complementares e de Extensão 

 

As Atividades Complementares e de Extensão são práticas acadêmicas obrigatórias 

para todos os alunos do Curso de Direito. 

A realização dessas atividades, a par de constituir requisito essencial à conclusão 

do Curso de Direito, visa ao atendimento das seguintes finalidades: 

 Fortalecer e ampliar a articulação entre teoria e prática por meio de 



68 

 

atividades, individuais e coletivas, de ensino e extensão, permitindo a 

transversalidade do currículo; 

 Incentivar o desenvolvimento da autonomia do aluno na busca do saber dentro 

e fora da sala de aula; 

 Permitir a flexibilização do currículo pleno do Curso de Graduação em Direito, 

de forma a possibilitar a descoberta de aptidões e o aprofundamento de 

conteúdos temáticos de interesse do graduando; 

 Estimular a reflexão crítica e a prática de estudos independentes, visando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

 Incentivar o engajamento do aluno em atividades e experiências dentro e fora 

do ambiente acadêmico; 

 Favorecer o relacionamento e a convivência entre os diversos grupos sociais 

inseridos no contexto da instituição de ensino. 

 

Além do enriquecimento interdisciplinar voltado ao aperfeiçoamento do futuro 

profissional, a participação do aluno na realização dessas atividades constitui o marco 

inicial de uma formação ética e humanística direcionada ao retorno social esperado da 

formação jurídica. 

Instituídas pela Resolução CNE/CES nº 09/2004, que trata das novas diretrizes dos 

Cursos de Graduação em Direito, caracterizam-se pela sua natureza extracurricular e 

compreendem as mais diversas modalidades consideradas relevantes para a formação 

acadêmica e profissional do graduando. 

As Atividades Complementares estão previstas em regulamento próprio (Apêndice B), 

diversificando as atividades de ensino e extensão. O regulamento menciona a forma, o 

conteúdo e o processo para validação das atividades complementares. Tais atividades 

representam um complemento dinâmico ao ensino ministrado em sala de aula. Algumas 

atividades são oferecidas pela IES e o aluno poderá também realizar atividades oferecidas fora 

da IES, em outras entidades ou instituições de ensino. 

Todo aluno deverá cumprir no mínimo um total de 180 horas complementares, como 

requisito essencial para colação de grau, sendo que estas horas não podem ser cumpridas 

em uma única modalidade, mas deverão ser divididos em pesquisa, extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, iniciação científica, estágios extracurriculares e 

disciplinas não previstas no currículo pleno, observados os limites máximo de 120 horas em 
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cada grupo de atividade previstas, conforme regulamento próprio. 

As Atividades Complementares serão desenvolvidas em grupos fundamentais, a que 

correspondem as seguintes modalidades e pontuações correspondentes à carga horária 

cumprida, conforme disposto no Regulamento de Atividades Complementares. 

 

Quadro 5 - Grupos de Atividades complementares 

 

Grupo I 

ATIVIDADES DE 

ENSINO 

Cômputo máximo de 

120h 

Aproveitamento de disciplinas 

 

Carga Horária especificada no 

histórico 

Curso de Informática 

Curso de línguas estrangeiras 

Carga Horária especificada no 

histórico 

Monitoria 15 horas por disciplina 

Curso ou palestra via internet 05 horas no máximo 

Aprovação no Exame de Ordem - 

OAB 

1ª fase – 05 horas 

2ª fase - 10 horas 

 

 

 

Grupo II 

PESQUISA E 

EXTENSÃO 

Cômputo máximo de 

120h 

Participação em projetos de 

pesquisa do UNIEURO, em 

projeto financiado com recursos 

públicos ou outro projeto 

mediante aprovação da 

Coordenação do Direito 

 

20 horas 

Participação e/ou monitoramento 

em projetos de extensão, de 

assistência e/ou atendimento 

jurídico à comunidade em geral, 

salvo atendimento regular em 

disciplina de prática jurídica 

obrigatória 

Limite de 10 horas por projeto 

desenvolvido 

Comparecimento ou apresentação 

de trabalhos em eventos culturais, 

técnicos ou científicos com cunho 

jurídico 

Limite de 40 horas por evento 

Certificado sem carga horária 4 

horas por dia. 

Publicação de artigo, ensaio, 

monografia, livro ou similar de 

cunho jurídico ou propedêutico.  

Limite de 40 horas por atividade. 

Comparecimento em Bancas de 

defesas de monografia, 

dissertações e teses 

02 horas por banca 

Limite de 05 bancas por dia. 

Atividades de Representante de 

Turma 

30 Horas por semestre 

Grupo III 

ESTÁGIO 

EXTRACURRICULAR 

(não obrigatório) 

Máximo de 120h 

Estágio estudantil Carga horária especificada nos 

certificados. 
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Grupo IV 

NÚCLEOS 

TEMÁTICOS  

Máximo de 120h 

Participação do aluno em 

grupos de estudo voltados à 

discussão, reflexão e 

sistematização de temas de 

relevante interesse jurídico e 

social 

 

 

Carga horária especificada nos 

certificados. 

Grupo V 

FREQUÊNCIA A 

AUDIÊNCIAS, 

SESSÕES DE 

JULGAMENTO E 

AFINS 

Máximo de 120h de 

atividades desta 

natureza. 

Participação como ouvinte em 

audiência de processo judicial, 

audiência pública, sessão de 

julgamento em órgão 

Colegiado ligado ao Poder 

Judiciário ou à Administração 

Pública  

01 hora por audiência de conciliação 

08 horas por sessão ou audiência (de 

julgamento) do Tribunal do Júri. 

02 horas para as demais audiências. 

Participação como mesário 06 horas  

Visita aos órgãos judiciários 

acompanhado de supervisor 

06 horas 

 

As horas de atividades complementares são concedidas mediante a apresentação de 

relatório. 

 

5.8 Núcleo de Apoio aos Docentes e Discentes (NADD) 

 

O NADD é um órgão de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica e apresenta os seguintes 

objetivos: 

 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional. 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos. 

 Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas. 

 

O Núcleo é constituído por um coordenador, designado pelo Reitor. Por meio do 

NADD, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa sistemático, para 

atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do 

corpo discente de todos os seus cursos de graduação.  

Há o acompanhamento psicopedagógico aos alunos e subsídios para melhoria do 

desempenho de alunos que apresentem dificuldades. O Núcleo contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, 
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promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes. 

O NADD possui ainda trabalhos para atender os discentes com necessidades especiais 

(deficiências). 

 

5.8.1 Atividades de Nivelamento 

 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes no Curso de 

Direito, o UNIEURO oferece, ainda, aos seus alunos, os cursos de nivelamento. Frente a 

importância do uso correto da língua portuguesa, são ministrados cursos de gramática e 

redação.  

Esses cursos visam a atender às dificuldades básicas dos alunos que não consigam 

acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo os 

alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que necessitam de 

reforço das bases de ensino médio. Os cursos têm uma carga horária de 40 horas. As aulas são 

realizadas aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos. 

 

5.8.2 Atividades extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadoria do Curso, pelos 

professores, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo 

Apoio Psicopedagógico ao Discente. 

 

 

 

5.9 Organização Estudantil 

 

O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na 

forma da Lei. 

Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a acumulação 

de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil poderá ser feita 
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por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de classes, nos termos das 

normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico. 

 

5.10 Acompanhamento de Egressos 

 

O UNIEURO está implantando Programa de Acompanhamento dos Egressos, tendo 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, desencadeando 

ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas ações, tais como: 

- criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

- criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com os mesmos, 

oferecendo espaços de debates acerca de sua vida profissional e atuação social; 

- disponibilização aos egressos de informações referentes a eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover relacionamento contínuo entre 

a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises acerca dos alunos egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional 

para o mercado de trabalho. Este programa tem uma interface direta com o NPJ do curso de 

Direito, que proporciona a identificação dos egressos e suas localizações profissionais, ao 

mesmo tempo em que possibilita novas oportunidades de retorno à instituição, seja na forma 

de cursos ou de docência. 

 

5.11  Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão 

 

O UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica, como forma de estimular a 

participação dos estudantes nos projetos de pesquisa desenvolvidos pela Instituição. 

 

5.12 Monitoria 

 

O projeto de monitoria no Curso de Direito tem como objetivo propiciar formação 

acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação à 

docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do Centro 

Universitário - UNIEURO. 
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Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não 

remunerada (Voluntária) e monitoria remunerada por bolsa. A monitoria remunerada por 

bolsa não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, devendo o 

aluno assinar o Termo de Compromisso. 

A seleção dos monitores é realizada através de Edital divulgado pela Coordenação do 

NADD, dentro do interesse dos professores pelo coordenador do curso juntamente com o 

professor responsável pela monitoria e o professor da disciplina após ser aprovado em todos 

os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de Atividades e na Lista de Oferta do 

semestre letivo. O monitor selecionado tem as seguintes atividades: 

- participar, juntamente com o professor, de tarefas condizentes com o seu grau de 

conhecimento e experiência: no planejamento das atividades, na preparação de aulas, no 

processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos e 

experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo professor 

responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do professor 

responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

O horário de exercício das atividades de monitoria não deve se sobrepor e/ou interferir 

nos horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades 

necessárias à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. 

A frequência mensal do monitor é encaminhada pelo professor responsável da 

disciplina ao professor responsável pela monitoria, sendo registrado em formulário 

apropriado, segundo calendário relativo ao período, e subsequentemente encaminhado à 

Coordenação do Curso. 

Ao final do semestre letivo tanto monitor quanto professor entregam ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e 

negativos do processo de monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de 

Monitoria que é encaminhado à Coordenação do curso. 

 

5.13  Formas de Acesso - Processo Seletivo 

 

O ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Euro 

Americano é feito mediante processo de seleção. As normas do processo seletivo são fixadas 

pelo Conselho Universitário (CONSU), com o escopo de assegurar a igualdade de 

oportunidade a todos os candidatos, com o cumprimento das normas estatuárias e regimentais 

do UNIEURO e dos regulamentos do MEC. As principais formas de acesso aos Curso são as 
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seguintes: a) processo seletivo (vestibular): agendado; b) transferência externa; c) vaga de 

graduado; e d) PROUNI. 

a) Processo Seletivo Discente (Vestibular): é realizado semestralmente e aberto a 

candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou equivalente. As 

inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra no site 

institucional www.unieuro.edu.br, de forma resumida, do qual devem constar, pelo 

menos: denominação e habilitações de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial da 

União, ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do 

CONSU; número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso; número de 

alunos por turma; local de funcionamento de cada curso; normas de acesso; e prazo de 

validade do processo seletivo; 

b)  Transferência externa: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino 

superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de outras 

áreas. Respeitando-se os prazos divulgados no Calendário Acadêmico do UNIEURO; 

c) Vaga de graduado: vagas para portadores de diploma de graduação são destinadas a 

candidatos que, já tendo concluído um Curso Superior, desejam fazer novo curso de 

graduação; 

d) PROUNI: Destinado aos alunos selecionados no processo seletivo do PROUNI. Para 

concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo do PROUNI, 

obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC. Deve, também, ter renda 

familiar de até três salários mínimos por pessoa, e satisfazer a uma das condições 

abaixo: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada 

com bolsa integral da instituição; ter cursado o ensino médio parcialmente em escola 

pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral da instituição; ser pessoa 

com necessidades especiais; ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo 

exercício, integrando o quadro permanente da instituição, e estar concorrendo a vaga 

em curso de licenciatura, normal superior ou Pedagogia. Neste caso, a renda familiar 

por pessoa não é considerada. 

O Processo Seletivo dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o 

candidato que obtiver nota zero na prova de conhecimento, na prova de redação ou faltar ao 

concurso. 
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A classificação é feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas 

ofertadas. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, faz-se o desempate 

considerando-se, consecutivamente: a maior nota na prova de conhecimento, a maior nota na 

prova de redação. 

Os candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados para a matrícula por 

meio de listagens disponibilizadas na página eletrônica do UNIEURO. 

 

Acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia e de Graduação: 

 

O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, realizado 

semestralmente, é aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou 

equivalente. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra em 

www.unieuro.edu.br, no mínimo, quinze dias antes da realização da seleção e, de forma 

resumida, na imprensa local, do qual devem constar, pelo menos: 

I. denominação de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

II. ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial 

da União ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do CONSU; 

III. número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso e habilitação; 

IV. número de alunos por turma; 

V. local de funcionamento de cada curso; 

VI. normas de acesso; 

VII. prazo de validade do processo seletivo. 

A Comissão de Acesso ao Ensino Superior é a responsável pela operacionalização do 

processo seletivo dos cursos de graduação, observadas as normas emanadas do CONSU e da 

legislação do MEC. 

São reservadas 20% das vagas para os candidatos aprovados na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

Acesso aos Cursos de Pós Graduação: 

 

A seleção aos cursos e programas de pós-graduação é aberta a candidatos que já 

tenham concluído a graduação, conforme edital publicado em www.unieuro.edu.br. 

http://www.unieuro.edu.br/
http://www.unieuro.edu.br/
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Acesso por Transferência: 

 

A transferência é a forma de ingresso para aluno regularmente matriculado em outro 

estabelecimento de ensino superior – nacional ou estrangeiro, que deseja ingressar no 

UNIEURO. A efetivação da transferência depende da observância dos critérios legais, da 

existência de vaga no curso pleiteado e da análise do currículo, indicando a dispensa ou 

necessidade de adaptação para integralização da matriz curricular. 

 

Acesso para Graduados: 

 

Os alunos já graduados no UNIEURO, ou em outra Instituição de Ensino Superior, 

tem a oportunidade de fazer uma nova graduação, com aproveitamento das disciplinas 

básicas, cursadas na primeira graduação, sem necessidade de fazer processo seletivo. A 

efetivação da matrícula dependerá da comprovação da graduação e do cumprimento dos 

demais requisitos legais. 

 

5.14 Parcerias Institucionais 

 

O UNIEURO mantém parcerias com entidades e instituições públicas e privadas e 

associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica, pedagógica 

e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem para os alunos do Curso de 

Graduação em Direito. 

Os convênios para estágio são: 

 

Advocacia Geral da União – AGU; 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – TJDFT; 

Ministério Público do Estado de Goiás; 

Ministério Público Federal; 

Procuradoria da República do Distrito Federal; 

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro; 

Senado Federal; 

Tribunal de Contas da União; 

Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; 



77 

 

Tribunal Superior do Trabalho; 

União Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal. 

 

5.15 Planos de Cargos Docente e Técnico Administrativo 

 

O UNIEURO tem Planos de Cargos destinados aos Docentes e aos Técnicos 

Administrativos, em pleno funcionamento, em consonância com o Regimento da IES e com a 

legislação em vigor. Esses planos estão registrados na Delegacia Regional do Trabalho do 

Distrito Federal. 

Além desses planos, o UNIEURO conta com Planos de Capacitação Docente e de 

Técnicos Administrativo que explicitam as políticas institucionais que tratam dos incentivos 

ao corpo social para qualificação voltada para o mundo acadêmico e para o mundo do 

trabalho. 

 

6. CORPO DOCENTE 

 

Os professores são residentes em Brasília e região, com titulação adequada às 

disciplinas para as quais foram indicados. 

Os docentes do curso de Direito possuem experiência profissional no magistério e, 

também, em outros contextos fora do magistério. 

 

6.1 Formação Acadêmica e Profissional 

 

O corpo docente é formado por professores permanentes do UNIEURO, com 

experiência acadêmica e profissional, conforme exigências ministeriais, e que tenham sido 

admitidos conforme as normas estabelecidas pelo Conselho Superior. 

Os professores são contratados pela Entidade Mantenedora, conforme as normas do 

Regulamento da Carreira Docente, aprovadas pelo Conselho Superior e referendadas pela 

Entidade Mantenedora, e segundo o regime das leis trabalhistas, na forma seguinte: 

§ Professores integrados no Quadro de Carreira Docente; 

§ Professores Visitantes ou Colaboradores. 

Os professores que atuam no Curso de Graduação em Direito são contratados 

mediante a realização de processo seletivo, executado por comissão designada para esse fim, e 
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que inclui os seguintes passos: 

- análise do currículo dos candidatos previamente selecionados na "banca de 

currículos" da IES ou dos que apresentarem, mediante divulgação do processo seletivo, em 

edital publicado em jornal de grande circulação desta capital; 

- entrevista com o candidato; 

- argumentação oral acerca de um tema relacionado à disciplina para cuja vaga 

concorra o candidato. 

A IES tem procurado contratar, preferencialmente, profissional com doutorado ou 

mestrado concluído ou em andamento, mas leva em conta, também, a experiência profissional 

e a produção científica dos candidatos. 

O Plano de Carreira do Magistério Superior da IES prevê condições para a 

qualificação docente. Este poderá afastar-se das funções para participar de congressos, 

reuniões relacionadas à sua atividade técnica ou docente e, ainda, cursar programas de 

Mestrado e Doutorado, da própria IES ou não, podendo receber ajuda financeira da Entidade 

Mantenedora. 

A IES, com vistas ao atendimento das necessidades gerais e específicas de seu corpo 

docente, executa, com regularidade, atividades programadas de capacitação, como reuniões 

técnicas de natureza pedagógica. Também, investe, financeiramente, na participação de 

professores em eventos promovidos por outras instituições, congressos e seminários. 

No início de cada semestre a Coordenação do curso, a Reitoria e as Pró-Reitorias da 

IES programam uma Semana/Encontro Pedagógico, com o Colegiado de Curso objetivando o 

planejamento didático-pedagógico com o corpo docente. Nesta semana são feitas todas as 

orientações acadêmicas, de questões de procedimentos adotados na rotina acadêmica, 

discussão e aprovação dos planos de ensino de curso, da semana acadêmica, de metodologia 

do ensino e de avaliação. 

Cada docente expõe na primeira aula o programa de ensino a ser ministrado no ano 

letivo, assim como a bibliografia básica. Também explana ao corpo discente como será a sua 

metodologia de ensino e os seus critérios de avaliação, conforme o seu Plano de Ensino. 

Durante o semestre há um acompanhamento pedagógico da atuação do docente pelo 

Coordenador de Curso, com a avaliação ao final de cada semestre. 

Os docentes do Curso de Direito devem estar em constante atenção às necessidades 

pedagógicas de cada turma, assim como às necessidades individuais dos discentes. 

O corpo docente tem como prioridade intermediar o processo ensino- aprendizagem 

adotando recursos técnicos para agir como facilitador e mediador do processo pedagógico. 
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São atribuições do professor no exercício de suas atividades acadêmicas: 

- Elaborar o plano de ensino de sua disciplina submetendo-o à aprovação do Conselho 

de Curso; 

- Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente 

o programa e a carga horária; 

- Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

- Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos; 

- Fornecer, à Secretaria, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar e os 

registros da frequência do alunado, nos prazos fixados; 

- Observar o regime disciplinar do UNIEURO; 

- Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e das 

comissões para as quais for designado; 

- Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

- Comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Direção do UNIEURO e seus 

Órgãos Colegiados; 

- Responder pela ordem na sala de aula, pelo uso do material e pela sua conservação; 

- Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares relacionadas 

com a disciplina; 

- Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

- Abster-se da defesa de ideias ou princípios contrários à democracia; 

- Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que solicitado 

ou para aplicação de exames; 

- Participar, quando convocado, dos processos seletivos de admissão; 

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

 

Em termos de titulação, o corpo docente é composto por professores doutores, mestres 

e especialistas. 

 

6.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores, todos em regime de trabalho integral ou parcial, conforme 

determina a Resolução do CONAES nº 1, de 11 de junho de 2010, e tem a função precípua da 
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implementação e melhoria do PPC, contribuir para a consolidação do perfil profissional do 

egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, entre outras funções. 

O NDE do Curso de Direito do UNIEURO é 100% composto por professores com 

titulação Stricto sensu.  

Em termos de infraestrutura, o NDE conta com sala equipada com uma mesa, seis 

cadeiras, quatro computadores, uma impressora e um arquivo. 

 

6.3 Publicações 

 

Os professores são estimulados e orientados à produção científica de sua autoria para 

publicações em periódicos e revistas especializadas em Direito. 

 

7. INFRAESTRUTURA DO CURSO 

 

7.1 Salas de Aula 

 

Para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, o Curso de Direito do 

UNIEURO conta com toda a infraestrutura indispensável à prática das atividades acadêmicas 

de ensino, pesquisa e extensão. 

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino-aprendizagem, 

específicos do Curso de Direito, totalizam 33 salas de aulas, com 72 m2, com capacidade para 

atender aproximadamente 50 alunos/cada. 

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica necessárias para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos 

índices estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem específica são 

suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza e 

manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e equipamentos existentes, 

além de excelentes condições de acessibilidade. 

Todas as salas de aulas apresentam equipamentos necessários para o excelente 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e pedagógicas, que incluem quadro branco e, 

sendo que 11 delas apresentam Datashow com CPU fixos, sendo nas demais disponibilizados 

Datashow e CPU móveis. 
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7.2 Gabinetes de Trabalho e Espaço da Coordenação 

 

O curso de Direito possui em sua estrutura física gabinetes de trabalho para os 

professores que atuam em tempo integral e parcial na pesquisa e extensão, orientação de 

monografia, além do NDE, com salas próprias equipadas com mesas, cadeiras, arquivos, 

computadores conectados à internet Wireless e banda larga, impressora, nas dependências de 

funcionamento do curso. Salienta-se que estes espaços são adequados aos aspectos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

As instalações da Coordenação do Curso de Direito constituem-se de uma sala com 

dimensão de 56m², com computador, telefone, equipamento e mobiliário específico, 

suficientes para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. A estrutura 

orgânica do Curso de Direito conta, ainda, com um coordenador adjunto, uma assessora e três 

funcionários atendentes. 

 

7.3 Acesso a Equipamentos de Informática 

 

 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é o responsável pelo planejamento e 

gestão de todo o trabalho informatizado dos diversos setores, bem como pelo planejamento de 

modificação e ampliação dos recursos e da estrutura do Centro Universitário Euro-Americano. 

Atualmente o UNIEURO dispõem, na unidade Asa Sul, de 191 equipamentos para uso 

acadêmicos, disponíveis das 8:00h ás 22:35h distribuídos nos laboratórios e Biblioteca. Todos 

os laboratórios de informática são equipados com datashow.  

 

Laboratório I: 41 terminais em rede. Área (m2): 72 m2;  

Laboratório III: 33 terminais em rede. Área (m2): 72 m2; 

Laboratório V: 18 terminais, em rede;  

Laboratório de Arquitetura: 30 terminais, em rede;  

Laboratório NPJ: (Praticas jurídica) 10 terminais, em rede;  

Biblioteca: 24 terminais, em rede, disponibilizados para consultas e pesquisas.  

Central de Atendimento: 4 terminais em rede.  

Laboratório: 205 (Publicidade e propaganda) 15 terminais em rede;  

Laboratório: 206 (Publicidade e propaganda) 16 terminais em rede.  
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A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O Centro Universitário Euro-Americano 

adotou a forma de licenciamento DreamSpark junto a Microsoft, que permite a instalação 

ilimitada nos laboratórios de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para 

alunos, versões betas de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento.  

Os laboratórios possuem instalado o software de monitoração do PCExpanion que 

permite controlar várias funcionalidades do computador do aluno, como: bloquear a estação 

do aluno, visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma 

imagem do seu computador, etc. O UNIEURO possui ainda um filtro de conteúdo para a 

internet, que é constantemente atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdo 

pornográficos ou inadequados. A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas 

de pesquisa, nos laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A 

utilização da Internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada 

para alunos. Esta limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade, capacidade 

e utilização. Entretanto, o UNIEURO disponibiliza acesso a internet Wi-Fi a todos os alunos e 

professores cadastrados no NTI. Atualmente, existem dois links dedicados, um de 8MB com a 

Embratel, e um de 20MB com a OI. 

Para atender ao Curso de Direito, o UNIEURO coloca à disposição dos seus 

acadêmicos toda a infraestrutura disponível na unidade em termos de equipamentos, dos 

laboratórios de informática e do Núcleo de Prática Jurídica. 

Os laboratórios de informática oferecem aos alunos de graduação a oportunidade de 

realizarem trabalhos acadêmicos, pesquisa e extensão. Os laboratórios permanecem à 

disposição dos alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno, oferecendo uma capacidade 

para 25 alunos por hora em cada laboratório. 

 

7.4 Núcleo de Prática Jurídica 

 

7.4.1 Instalações Gerais 

 

Para atender ao Curso de Direito, o UNIEURO coloca à disposição dos seus 

acadêmicos toda a sua infraestrutura em termos de equipamentos e laboratórios de informática 

e do Núcleo de Prática Jurídica. 

Os laboratórios de informática oferecem aos alunos de graduação a oportunidade de 

realizarem trabalhos acadêmicos, pesquisa e extensão. Os laboratórios permanecem à 
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disposição dos alunos em diferentes turnos, oferecendo uma capacidade para 25 alunos por 

hora em cada laboratório. 

O laboratório do Núcleo de Prática Jurídica permanece à disposição dos estagiários 

nos diferentes turnos e está instalado em um conjunto de salas assim distribuídas: Secretaria, 

Protocolo, Cartório Simulado, Tribunal do Júri, salas de atendimento individual, salas de 

estudos, salas de aula individualizadas para audiências simuladas e todas contam com 

computadores próprios com acesso a internet e intranet, acervo bibliográfico, aparelhos 

telefônicos e fax, e demais equipamentos necessários para o incremento das atividades 

práticas juntamente com supervisores, professores-orientadores e funcionários prontos para o 

fim a que se propõem, além da Coordenação para atender as demandas docentes, discentes e 

da população carente que procura o Núcleo de Prática Jurídica para assistência jurídica 

gratuita. 

Os postos do NPJ estão também localizados nos Fóruns de Ceilândia, Taguatinga e 

Juizado Especial Federal – JEF. O NPJ atende, ainda, os processos do Tribunal do Júri de 

Samambaia. 

Os laboratórios didáticos especializados, como são considerados o Núcleo de Prática 

Jurídica e os Postos de Atendimento, prestam serviços à comunidade, visto que entre os 

objetivos do Núcleo de Prática Jurídica estão o de apoiar projetos comunitários de cidadania 

e defesa de direitos humanos, executar as atividades do estágio curricular do curso de Direito 

mediante a prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados que envolvam a área de 

jurisdição de Brasília, Ceilândia, Taguatinga e competência do Juizado Especial Federal, e 

demais localidades.  

Da mesma forma, o Núcleo de Prática Jurídica objetiva propiciar aos alunos de 

graduação uma visão crítico-humanística do Direito a partir de múltiplas práticas relacionadas 

a sua área de formação acadêmica, qualificando o acadêmico do curso de Direito para o 

exercício profissional através do aprendizado das práticas jurídicas e éticas. 

Além disso, o Núcleo de Prática Jurídica desenvolve atividades de orientação junto à 

comunidade para o exercício da cidadania dos direitos humanos, atendendo às demandas 

individuais e coletivas e relacionando-se com órgãos governamentais e não-governamentais 

por meio de convênios e parcerias, promovendo a interdisciplinaridade. 

 Em termos de equipamentos de Informática os NPJ´s dispõem do seguinte quadro 

estrutural: 
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 UNIEURO Asa Sul: 12 Computadores Windows 7 Professional, Processador: Intel 

Pentium e 5800 Dual core (2M Cache, 3.20GHz, 800MHz FSBGHz), Memória: 

2GBHD: 500GBDVD RW, Teclado e Mouse, Monitor Samsung de 15,6"  

 Fórum de Ceilândia: 12 Computadores Windows 7 Professional Processador: Intel 

Pentium e 5800 Dual core (2M Cache, 3.20GHz, 800MHz FSBGHz), Memória: 

2GBHD: 500GBDVD RW, Teclado e Mouse, Monitor Samsung de 15,6" Impressora: 

HP LaserJet. 

 Juizado Especial Federal - JEF: 4 Computadores. 

 

8. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

 

 

Como afirmativa em prol da finalização do corpo deste documento, reforça-se que o 

Curso de Bacharelado em Direito do UNIEURO atende plenamente a todos os requisitos legais 

e normativos definidos pelo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a 

distância (INEP/SINAES). 

Nesse sentido, o quadro abaixo expõe a implantação dessa prerrogativa na estruturação 

do curso: 

Dispositivo Legal 

 

Implantação no âmbito do curso 

de Direito 

SIM NÃO 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso.  
 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Direito (Parecer CNE/CES n° 

55/2004 e Resolução CNE/CES n° 

09/2004). 
Toda a organização do curso, desde 

sua matriz curricular até sua 

metodologia de ensino e abordagem 

de conteúdos está pautada nas 

referidas diretrizes. 

X  

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação 

das Relações Étnico-raciais 

e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena (Lei n° 11.645 de 

10/03/2008; Resolução 

CNE/CP N° 01 de 17 de 

junho de 2004). 

As seguintes disciplinas distribuídas 

na matriz curricular atendem 

plenamente aos ajustes exigidos 

pela citada Lei e Resolução: 

- Antropologia jurídica 

- História do Direito 

- Direitos Humanos 

- Práticas Integrativas II 

X  

Titulação do corpo docente  
(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996)  

A maioria do corpo docente é 

composta por mestres e doutores 

(10 especialistas, 23 mestres e 9 

doutores). 

X  
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Núcleo Docente 

Estruturante (NDE)  
(Resolução CONAES N° 1, 

de 17/06/2010)  

NDE atende plenamente às 

atribuições definidas na referida 

Resolução. 

X  

Denominação dos Cursos 

Superiores de Tecnologia  
(Portaria Normativa N° 

12/2006)  

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

Carga horária mínima, em 

horas – para Cursos 

Superiores de Tecnologia  
(Portaria N°10, 28/07/2006; 

Portaria N° 1024, 

11/05/2006; Resolução 

CNE/CP N°3,18/12/2002)  

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

Carga horária mínima, em 

horas – para Bacharelados 

e Licenciaturas  
Resolução CNE/CES N° 

02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CP 2 /2002 

(Licenciaturas)  

Resolução CNE/CP Nº 1 

/2006 (Pedagogia)  

O curso de bacharelado em Direito 

do UNIEURO atende plenamente às 

disposições referentes à carga 

horária mínima em horas, nas 

prerrogativas de estágio, atividades 

complementares ou quaisquer outras 

definições trazidas pelo citado 

dispositivo legal compatível. 

X  

Tempo de integralização  
Resolução CNE/CES N° 

02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial).  

Resolução CNE/CP 2 /2002 

(Licenciaturas)  

O curso atende às disposições 

trazidas pelo requisito legal, 

portanto, limite mínimo para 

integralização de 5 (cinco) anos. 
 

X  

Condições de acesso para 

pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida  
(Dec. N° 5.296/2004, com 

prazo de implantação das 

condições até dezembro de 

2008)  

A infraestrutura e condições gerais 

pertencentes ao curso de Direito 

atendem plenamente às condições 

de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade 

reduzida por intermédio de rampas 

de acesso dispostas em diferentes 

locais da unidade, assim como a 

implantação de demais medidas 

primordiais ao atendimento do 

referido decreto. 

X  

Disciplina de Libras  
(Dec. N° 5.626/2005)  

A disciplina compõe a matriz 

curricular do curso de Direito como 

disciplina optativa.  

X  

Prevalência de avaliação 

presencial para EaD  
(Dec. N° 5.622/2005 art. 04 

inciso II, § 2)  

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 
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Informações acadêmicas  
(Portaria Normativa N° 40 

de 12/12/2007, alterada pela 

Portaria Normativa MEC N° 

23 de 01/12/2010, publicada 

em 29/12/2010)  

Todas as informações acadêmicas 

exigidas estão disponibilizadas pela 

forma impressa e virtual. 

X  

Políticas de educação 

ambiental  
(Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999 e Decreto Nº 4.281 

de 25 de junho de 2002)  

As seguintes disciplinas distribuídas 

na matriz curricular atendem 

plenamente aos ajustes exigidos 

pela citada lei e decreto: 

- Antropologia jurídica 

- Direitos Humanos 

- Direito Ambiental 

- Direito Internacional Público e 

Privado 

- Práticas Integrativas II 

X  
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APÊNDICES 

Apêndice A 

 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

PRIMEIRO PERÍODO: 
 

a) ANTROPOLOGIA JURÍDICA 

 

Estudo dos Conceitos e Fundamentos Básicos da Antropologia e Antropologia Jurídica. Análise da 

importância dos conhecimentos antropológicos na jurisprudência. Aprofundamento da abordagem 

antropológica na diversidade cultural e nas relações étnico-raciais. Estudo dos métodos de análise 

antropológica para a problemática social contemporânea. Apreciação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). 

Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 

e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

 

Bibliografia Básica 

 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC,1989. 

LAPLATINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007.  

MARCONI, M. Antropologia: uma introdução. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

COPANS, J. Antropologia: ciência das sociedades primitivas?  Rio de Janeiro: Edições 70, 1998. 

DAMATTA, R. Relativizando: uma introdução a antropologia social. São Paulo, Rocco, 1997. 

GONÇALVES, A. C. Questões de antropologia social e cultural. Porto: Afrontamento, 1997 

MAUSS, M. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.   

ULLMANN, R. A. Antropologia: o homem e a cultura. Rio de Janeiro: Vozes, 1991. 

 

 

b) METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Estudo dos diferentes tipos de conhecimento, pesquisa e respectivos métodos de coleta e análise de 

dados. Orientação aos procedimentos para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Aprofundamento das 

etapas de formulação e desenvolvimento de projetos de pesquisa. Análise dos critérios para a 

elaboração de relatórios. 

 

Bibliografia Básica 

BITTAR, E. C. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de 

direito. São Paulo: Saraiva, 2008. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Ed Atlas. 

2007. 

VIEIRA, L. dos S. Pesquisa e Monografia Jurídica: Na era da Informática. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, C.B. Metodologia cientifica ao alcance de todos. Manole, 2009. 

BARROS, A. J. da Silva. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação 

cientifica. Makron Books,2008. 
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CERVO, AMADO L. Metodologia cientifica. Makron Books. 2007.  

DEMO, P. Metodologia do conhecimento cientifico. São Paulo: Ed Atlas. 2011. 

 

c) LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Estudo dos fundamentos e normas da linguagem culta na gramática, redação e interpretação de textos. 

Fundamentação dos conhecimentos da linguagem culta na comunicação oral e escrita. 

Aprofundamento da linguagem e discurso jurídicos. Experimentação da técnica e linguagem forense.  

 

Bibliografia Básica 

MACIEL, J. F. R. (Coord). Português: bases gramaticais para a produção textual. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

NASCIMENTO, E. D. Linguagem forense. São Paulo: Saraiva, 2009. 

PETRI, M. J. C. Manual de linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012. 

  

Bibliografia Complementar 

BITTAR, E. C. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2008. 

DAMIÃO, R. T.; HENRIQUES, A. Curso de português jurídico. São Paulo: Atlas, 2008. 

FIGUEIREDO, L C. A redação pelo parágrafo. Brasília: UNB, 1999. 

TOMASI, C.; MEDEIROS, J.. Português forense. São Paulo: Atlas, 2010. 

XAVIER, R. C. Português no Direito: Linguagem forense. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

 

 

d) CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Análise dos Conceitos e Fundamentos Básicos da Ciência Política. Estudo da Evolução histórica do 

pensamento político – Grécia, Roma, Idade Média e Modernidade. Apreciação das teorias do Estado, 

formas de Governo e cidadania. Reflexão acerca da função do Estado e do desenvolvimento do 

pensamento político na sociedade contemporânea.  

 

Bibliografia Básica 

AZANBUJA, D. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Globo, 2005. 

BONAVIDES, P. Ciência Política.  São Paulo: Malheiros, 2006. 

DALLARI, D. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e terra, 

2001. 

CARNOY, M. Estado e teoria política. Campinas: Papirus, 2011. 

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

MONTESQUIEU.  Do espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

RIBEIRO, J. U. Política: quem manda, por que manda, como manda.  Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 

 

 

e) HISTÓRIA DO DIREITO 

 

Análise dos Fundamentos da História do Direito. Investigação do Direito na Antiguidade Oriental. 

Estudo do Direito na Antiguidade Clássica. Análise do Direito na Era Moderna. Estudo da legislação 

abolicionista no Brasil Imperial. Discussão acerca da legislação lusitana no Brasil Colonial. 

Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 

CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). 
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Bibliografia Básica 

 

CASTRO, F. L. História do direito geral e do Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

NASCIMENTO, W. V. do. Lições de História do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

PALMA, R. História do Direito. São Paulo:  Saraiva, 2012. 

Bibliografia Complementar 

 

COULANGES, F. de. Cidade Antiga.  São Paulo: Martin Claret, 2000. 

GILISSEN, J.  Introdução histórica do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 

PEDROSA, R. Lições de História do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2008. 

WOLKMER, A.C. Fundamentos de História do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

WOLKMER, A. C. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

 

a) DIREITO CIVIL I – TEORIA GERAL 

 

Caracterização da personalidade jurídica e dos direitos de personalidade. Fundamentação aos conceitos 

de pessoa natural, jurídica e formal. Aprofundamento da Teoria Geral dos fatos Jurídicos: 

classificação, pressupostos, requisitos. Apreciação dos fundamentos básicos da teoria, classificação e 

definição dos fatos jurídicos. Discussão de conceitos e classificação dos Bens. Análise da prescrição e 

decadência: conflitos da lei perante o tempo e o espaço. 

 

Bibliografia Básica 

FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Direito Civil: Teoria Geral do Direito Privado. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2008. 

GAGLIANO, P. S. Novo Curso de Direito Civil: Parte geral. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2008. 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: Parte geral. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CAHALI, Y. S. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

MONTEIRO, W. de. B. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. 

NADER, P. Curso de direito civil v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

RODRIGUES, S. Direito Civil. v.1. São Paulo: Saraiva, 2006. 

VENOSA, S. de. S. Direito Civil: Parte geral. Vol. I. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

 

b) INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

 

Estudo do fenômeno jurídico perante a sociedade e a área do Direito. Análise da construção do Direito 

como um campo da ciência. Estabelecimento de relações entre Direito e a Moral. Análise dos 

conceitos, elementos e classificação da relação jurídica. Busca de compreensão das subdivisões e 

Fontes do Direito. Detalhamento dos conceitos de Lei e de ordenamento jurídico. Exame de questões 

pertinentes à Teoria Tridimensional do Direito e à Teoria dos Círculos. 

 

Bibliografia Básica 

NADER, P. Introdução ao estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

NUNES, R. Manual de introdução ao estudo do Direito. São Paulo: Saraiva, 2011. 

REALE, M. Lições preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BETIOLI, A. B. Introdução ao estudo do Direito. São Paulo: Saraiva, 1988. 

FERRAZ JUNIOR, T. S. Introdução ao estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 2003. 

MONTORO, A. F. Introdução à ciência do direito.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 



90 

 

OLIVEIRA, J. M. L. Introdução ao Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

POLLETI, R. Introdução ao direito. São Paulo: Saraiva, 1996. 

 

c) DIREITO CONSTITUCIONAL I 

 

Análise dos fundamentos e conceitos de Democracia e Estado de Direito. Apreciação do contexto de 

formação do Estado Moderno e evolução do constitucionalismo. Estudo das delimitações da 

Constituição de 1988: princípios essenciais, estabelecidos e fundamentos. Análise dos conceitos e 

fundamentos pertinentes à Teoria do Direito de Nacionalidade. Fundamentação dos conceitos e 

classificação dos Direitos Sociais.     

 

Bibliografia Básica 

LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MENDES, G. F. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MORAES, A. de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

ALEXANDRINO, M. Direito constitucional descomplicado. São Paulo: Método, 2011. 

BONAVIDES, P. História Constitucional do Brasil. Brasília: OAB, 2004. 

BONAVIDES, P. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2003. 

CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Lisboa: Almedina, 1998. 

MORAES, G. P. de. Direito Constitucional: Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2006. 

 

 

d) SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA 

 

Análise dos conceitos e fundamentos básicos da Sociologia e Sociologia Jurídica. Apreciação das 

abordagens existentes na Sociologia da estratificação, social e das organizações. Estabelecimentos de 

relações entre Direito e Anomia: noções e causas. Explicitação do pensamento de autores clássicos da 

Sociologia e suas relações com a atuação jurídica. Estudo da eficácia das normas jurídicas e de seus 

efeitos sociais. Estudo da classificação dos tipos de comportamento: conformistas, inovacionistas, 

ritualistas, de evasão e rebelião.  

 

Bibliografia Básica 

CASTRO, C. A. P. de.  Sociologia aplicada ao direito. São Paulo: Atlas, 2007. 

FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. de S. Sociologia e Sociedade: Leituras de introdução à 

Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2007 

MACHADO NETO, A.L. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 1987. 

 

Bibliografia Complementar 

BOTTOMORE, T.B. Introdução a sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 

MORAIS, R. de. Sociologia jurídica contemporânea. Campinas: Edicamp, 2009. 

SABADELL, A.L. Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

SOUTO, C.; FALCAO, J. Sociologia e direito. São Paulo: Thomson Learning, 2005. 

TURNER, J.  Sociologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 2000. 

 

 

e) DIREITO PENAL I – TEORIA GERAL (PARTE I) 

 

Apreciação de conceitos, princípios e fundamentos básicos na formação do Direito Penal. Exame de 

questões envolvidas na aplicação da Lei Penal no tempo e no espaço. Estudo da Interpretação da Lei 

Penal. Aprofundamento da questão carcerária e o papel dos Direitos Humanos no Brasil. Detalhamento 

de questões envolvidas na Teoria do crime. 
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Bibliografia Básica 

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte geral. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2008.  

CAPEZ, F. Curso de Direito Penal: Parte geral. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GRECO, R. Curso de Direito Penal: Parte geral. Vol. I. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

BATISTA, N. Introdução critica ao direito penal brasileiro. Revan, 2001. 

BECCARIA, C. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

JESUS, D. Direito Penal. v.1. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MASSOM, C. Direito penal esquematizado, vol.1. São Paulo: Método, 2011. 

MIRABETE, J. F. Manual de Penal.  Vol. I. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

 

a) DIREITO CIVIL II - OBRIGAÇÕES 
 

Estudo dos conceitos e desenvolvimento histórico do Direito das obrigações. Análise da classificação 

básica e especial das obrigações. Fundamentação dos elementos constitutivos e fontes da obrigação. 

Caracterização das diferentes formas especiais de pagamento. Exame das condições objetivas e 

subjetivas para validade do pagamento. Explicitação dos diferentes tipos de inadimplemento das 

obrigações e suas relações com perdas e ganhos. 

 

Bibliografia Básica 

CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2012. 

FARIAS, C. C. de. Curso de Direito Civil: obrigações. Salvador: Jus Podivum, 2013. 

TARTUCE, F. Direito Civil. v.2. Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Método, 2013. 

WALD, A. Direito civil: v.2 - direito das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, A. V. Teoria geral das obrigações e responsabilidade. São Paulo: Atlas, 2011. 

GAGLIANO, P. S. Novo Curso de Direito Civil: Obrigações. Vol. II. Saraiva: São Paulo, 2013. 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

PEREIRA, C. M. da. S. Instituições do Direito Civil, Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. 

VENOSA, S. de. S. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Vol. II. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

 

 

b) FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 

 

Estudo dos conceitos, fundamentos e desenvolvimento histórico da Filosofia e Filosofia do Direito. 

Apreciação das correntes de pensamento da Filosofia. Estabelecimento de relações entre a Filosofia e o 

Direito. Análise da contribuição dos conhecimentos filosóficos à evolução do pensamento humano e 

atuação jurídica. Busca de compreensão da importância dos conhecimentos filosóficos para o processo 

de definição dos Direitos Humanos. 

 

Bibliografia Básica 

 

BITTAR, E. C. Curso de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2008. 

CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2006. 

MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia. São Paulo: Jorge Zahar, 2008. 

http://www.tjdf.gov.br/
http://www.tjdf.gov.br/
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Bibliografia Complementar 

COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2006. 

CRETELLA JUNIOR, J. Curso de filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

LESSA, P. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Bookseller, 2002. 

MORRIS, C. Grandes filósofos do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

PLATÃO. A República. Rio de Janeiro: Martin Claret, 2000. 

 

 

c) DIREITO CONSTITUCIONAL II (Direitos Fundamentais) 

 

Análise da Estrutura e Organização do Estado perante seus Entes federados: União, Estados, Distrito 

Federal e os Municípios. Estudo dos direitos fundamentais definidos pela CF/88. Apreciação dos 

princípios da Administração Pública e da Responsabilidade Civil do Estado. Estudo da Organização, 

Responsabilidades e classificação dos Poderes. Análise da atuação e papel da Defensoria Pública. 

Discussão dos Processos Legislativos das espécies normativas da CF/88. 

 

Bibliografia Básica 

BARROSO, L. R. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MORAES, A. de. Direito Constitucional.  São Paulo: Atlas, 2008.  

PIOVESAN, F. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALEXANDRINO, M. Direito Constitucional Descomplicado. São Paulo: Método, 2011. 

BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. 

BULOS, U. L. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. 

FERREIRA FILHO, M. G. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MENDES, G. F. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

d) TEORIA GERAL DO PROCESSO 

 

Comparação entre o Direito Material e Direito Processual. Estudo dos Princípios Gerais e Aplicação 

do Direito Processual. Detalhamento de conceitos, princípios, e classificação da Jurisdição. Exame da 

natureza jurídica e de sujeitos em um processo. Análise da formação de Prova: conceito, objeto, ônus e 

sua valoração. Discussão da Eficácia da lei processual no espaço e no tempo. 

 

Bibliografia Básica 

GRINOVER, A. P.; CITRA, A. C. de A.; DINAMARCO, C. R. Teoria Geral do Processo. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 

MARINONI, L. G. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo. Vol. I. São Paulo: 

RT, 2008. 

SILVA, O. da. Teoria geral do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

CAMARA, A. F. Lições de direito processual civil: vol. 01. São Paulo: Lúmen Júris, 2005. 

GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GRECO, V. F. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2006. 

THEODORO JUNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

WAMBIER, L. R. Curso avançado de processo civil: vol. 1 - teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
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e) DIREITO PENAL II 

 

Estudo das espécies, cominação e aplicação das penas. Investigação acerca dos efeitos das medidas de 

segurança. Análise dos efeitos e fundamentos da ação penal. Estudo dos efeitos da extinção da 

punibilidade. Aprofundamento das bases teóricas para a interpretação e aplicação da norma penal.  

 

Bibliografia Básica 

MASSOM, C. Direito penal esquematizado, vol.1. São Paulo: Método, 2011. 

MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal. Vol. I. São Paulo: Atlas, 2011. 

NUCCI, G. de S. Individualização da pena. São Paulo: RT, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BITTENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. Vol. I. São Paulo. Saraiva, 2008. 

GRECO, R. Curso de Direito Penal. Vol. I. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

MIRABETE, J. F. Manual de direito penal: vol. 2. São Paulo: Atlas, 2008. 

NUCCI, G.de S. Manual de Direito Penal: Parte geral, parte especial. São Paulo: RT, 2012. 

PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 2 São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

 

QUARTO PERÍODO: 

 

a) DIREITO CIVIL III - CONTRATOS 

 

Estudo da Teoria Geral dos Contratos. Busca de compreensão da natureza jurídica e do 

desenvolvimento histórico do Direito contratual. Estudo dos critérios de classificação e da função 

social dos contratos. Detalhamento dos componentes dos Contratos em espécie. 

 

Bibliografia Básica 

GAGLIANO, P. S. Novo Curso de Direito Civil. Vol. IV. Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. Vol. III. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

NADER, P. Curso de Direito Civil: Contratos. Vol. III. Rio de Janeiro. Forense, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

GAGLIANO, P. S. Novo Curso de Direito Civil. Vol. IV. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 2009. 

GAGLIANO, P. S. Contrato de doação. São Paulo: Saraiva, 2008. 

RODRIGUES, S. Direito civil: Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. Vol. III. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

VENOSA, S. de S. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Vol. II. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

WALD, A. Direito civil: vol. 2 - direito das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

 

b) DIREITO PENAL III 

 

Investigação acerca dos crimes em espécie e da teoria geral do delito. Estudos dos conceitos básicos, 

fundamentos e classificação dos crimes. Análise da proteção constitucional e internacional para 

determinados crimes. 

 

Bibliografia Básica 

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. Vol 3, Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GRECO, R. Curso de Direito Penal. Vol. III. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 

MIRABETE, J. F. Manual de direito penal, v.2. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Bibliografia Complementar 

 

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 2012.  

DAMASIO, J. de. Direito penal: vol. 2 - parte especial: dos crimes contra a pessoa e dos crimes 

contra o patrimônio. São Paulo: Saraiva, 2011. 

GRECO, R. Curso de Direito Penal. Vol. 2. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

MASSOM, C. Direito penal esquematizado, v.2. São Paulo: Método, 2011. 

NUCCI, G. de S. Manual de Direito Penal: Parte geral, parte especial. São Paulo: RT, 2012. 

 

 

c) DIREITO CONSTITUCIONAL III (CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE) 

 

Estudo do Controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Análise dos princípios e 

métodos da Interpretação constitucional. Detalhamento das restrições impostas aos direitos 

fundamentais em nome do Estado e da ordem democrática. 

 

Bibliografia Básica 

BARROSO, L. R. Controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CIANCI, M. Direito processual do controle da constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MENDES, G. F. Controle abstrato de constitucionalidade: ADI, ADC. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BARROSO, L. R. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. São Paulo. Malheiros, 2008. 

MENDES, G. F.; COELHO, I. M.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

MORAES, A. de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. 

NOVELINO, M. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2013. 

 

d) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONHECIMENTO 

 

Estudo das espécies de processos e procedimentos previstos no código de processo civil. Estudo das 

restrições, requisitos e procedimentos para a tutela antecipada. Busca de compreensão dos dispositivos 

e requisitos para os procedimentos sumários e ordinários. Caracterização do Julgamento conforme o 

estado ou etapa do processo. 

 

Bibliografia Básica 

DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil, v.1. São Paulo: JUSPodivm, 2012. 

DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil, v.2, teoria da prova, direito probatório. São 

Paulo: JUSPodivm, 2012.  

DONIZETTI, E. Curso Didático de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CAMARA, A. F. Lições de direito processual civil: vol. 01.  São Paulo: Lúmen Júris, 2005. 

GONÇALVES, M. V. R. Novo curso de direito processual civil: vol. 2 - processo de conhecimento e 

procedimentos especiais. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MONTENEGRO, M. F. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. São Paulo: Atlas, 2008. 

THEODORO JUNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

WAMBIER, L. R. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. I. São Paulo: RT, 2005. 
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e) DIREITO DO TRABALHO I 

 

Estudo dos Conceitos, Fontes, Princípios e Evolução História do Direito do Trabalho. Estabelecimento 

das relações do Direito do Trabalho com os demais ramos do Direito. Apreciação das normas 

pertinentes aos Contratos de Trabalho. 

 

Bibliografia Básica 

BARROS, A. M. de. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: Ltr, 2011. 

CASSAR, V. B. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Impetus, 2011.    

MARTINEZ, L. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 

MAIOR, J. L. S. Curso de Direito do Trabalho: A Relação de Emprego. Vol. II. São Paulo: Ltr, 

2008. 

MARTINS FILHO, I. G. Manual de Direito e Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MARTINS, S. P. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito do Trabalho: História Geral do Direito do Trabalho, 

Relações Individuais e Coletivas. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

 

QUINTO PERÍODO 

 

a) DIREITO CIVIL IV - COISAS 

 

Comparação entre os Direitos reais e Direitos pessoais. Análise da classificação, efeitos e natureza 

jurídica dos Direitos de Posse. Detalhamento dos tipos de posse e dos Direitos reais de aquisição. 

Explicitação das disposições gerais acerca dos Direitos reais de Garantia. 

 

 

Bibliografia Básica 

MELO, M.A. B. Direito das Coisas. Vol. V. São Paulo: Lúmen Júris, 2008. 

VENOSA, S. de S. Direito Civil: Direitos Reais. Vol. V. São Paulo: Atlas, 2008. 

WALD, A. Direito Civil - Direito das Coisas; V.4. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

GAGLIANO, P, S. Código Civil Comentado: Direito das Coisas. Superfície. Servidões. Usufruto. 

Uso. Habitação. Direito do Promitente. Comprador. São Paulo: Atlas, 2004. 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. Vol. V. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MONTEIRO, W. de B. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas. Vol. III. São Paulo: Saraiva. 2003. 

RODRIGUES, S. Direito Civil: Direito das Coisas.Vol. V. São Paulo: Saraiva, 2006. 

ROSA, P. H de. M. Direito Civil: Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

 

 

b) DIREITO PROCESSUAL CIVIL II – RECURSOS 

 

Estudo das disposições gerais dos processos nos tribunais. Busca de compreensão da Teoria Geral dos 

recursos. Explicitação dos fundamentos para uniformização da jurisprudência. Análise dos critérios e 

fundamentos para declaração de inconstitucionalidade. 

 

Bibliografia Básica 

CAMARA, A. F. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. 

DIDIER JUNIOR, F. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação as decisões judiciais 

v.3. São Paulo: Forense, 2012. 

JORGE, F. C. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2011. 
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Bibliografia Complementar 

ASSIS, A. de. Manual dos recursos: de acordo com as leis 12.016/2009 e 12.322/2010. São Paulo: 

RT, 2012. 

DONIZETI, E. Curso Didático de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

GARCIA, L. de M.; FERREIRA FILHO, R. R. Principais Julgamentos - Stf - Repercussão Geral e 

STJ - Recursos Repetitivos. São Paulo: JusPodium, 2011. 

MONTENEGRO FILHO, M. Recursos cíveis na prática. São Paulo: Atlas, 2007.  

THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

 

c) DIREITO DO TRABALHO II 

 

Estudo das normas e disposições gerais do Direito Tutelar do Trabalho. Análise dos fundamentos do 

Direito Coletivo do Trabalho e da Organização Sindical. Explicitação das normas de Segurança e 

Medicina do Trabalho. Análise das prerrogativas do Direito do Trabalho perante grupos específicos: 

mulher, criança e adolescente.  

 

 

Bibliografia Básica 

MANUS, P. P. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, S. P. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. 

SARAIVA, R. Direito do Trabalho: versão universitária. São Paulo: Método, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

CARRIÓN, V. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2008. 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo. Ltr, 2008. 

JORGE NETO, F. F.; CAVALCANTE, J. de Q. Direito do trabalho. Tomo I e II. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2008. 

MARTINS FILHO, I. G. Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

PESSOA, F. M. G. Curso De Direito Constitucional Do Trabalho. São Paulo: Jus Podium, 2009. 

 

 

d) DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

 

Estudo de conceitos básicos, fundamentos e estrutura da relação processual na Teoria Geral do 

Processo Penal. Análise das possibilidades de interpretação e aplicação da lei processual penal. 

Explicitação dos Princípios informadores do processo penal. 

 

Bibliografia Básica 

ISHIDA, V. K. Processo penal. São Paulo: Atlas, 2012. 

OLIVEIRA, E. P. de. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012. 

TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BONFIM, E. M. Reforma do código de processo penal: comentários a lei nº 12403, de 4 de maio de 

2011. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CAPEZ, F. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

JESUS, D. E. de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

NUCCI, G. de S. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013 

RANGEL, P. Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2013. 
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e) DIREITO PENAL IV 

 

Estudo dos conceitos e jurisprudência em crimes contra a Administração Pública. Análise da 

classificação dos crimes e jurisprudência em Leis penais especiais. Discussão das repercussões das 

mudanças no Direito Penal na atualidade.  

 

Bibliografia Básica 

CAPEZ, F. Curso de Direito Penal. Vol 5. São Paulo: Saraiva, 2008. v.IV. 

GRECO, R. Curso de Direito Penal. Vol 3. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

GRECO, R. Curso de Direito Penal. Vol 4. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

 

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. Vol 4. São Paulo: Saraiva, 2013.  

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. Vol 5. São Paulo: Saraiva, 2013.  

MASSON, C. Direito penal esquematizado. Vol 3. São Paulo: Método, 2013.  

MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal. vol 4. São Paulo: Atlas, 2011.  

PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012 

 

 

SEXTO PERÍODO 

 

a) DIREITO CIVIL V – FAMÍLIA 

 

Análise da Constituição federal e do novo conceito de Família.  Explicitação das noções gerais de 

Direito da Família.  Estudo da habilitação, impedimentos, oposição e efeitos jurídicos do casamento. 

Análise do processo de dissolução da sociedade conjugal e divórcio. 

 

Bibliografia Básica 

GAGLIANO, P. S. Novo curso de direito civil, v.6: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2011. 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. Vol. 6. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TARTUCE, F. Direito Civil: Família. Vol. 5. São Paulo: Método, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DIAS, M. B. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: RT, 2007.  

GAGLIANO, P. S. O Novo divórcio. São Paulo: Saraiva, 2010. 

LÔBO NETTO, P. L. Direito Civil: família. São Paulo: Saraiva, 2008.  

PEREIRA, C. M. da S. Instituições de Direito Civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

VENOSA, S. de S. Direito Civil: Direito de Família. Vol.VI. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

 

b) DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 

Análise dos Fundamentos, conceitos e desenvolvimento histórico do Direito Processual do Trabalho. 

Explicitação dos Atos, Termos e Prazos Processuais. Estudo da natureza jurídica e das fases do 

processo de ação trabalhista. Discussão dos conceitos e classificação de competências no Direito 

Processual do Trabalho. 

 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P. de. Curso prático de processo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARTINS FILHO, I. G. da S. Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

SARAIVA, R. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 
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Bibliografia Complementar 

GIGLIO, W. D.; CORRÊA, C. G. V. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007. 

LEITE, C. H. B. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2009. 

MARTINS, S. P. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2008. 

SCHIAVI, M. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011. 

 

 

c) DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Análise das diretrizes e fundamentos expostos no Direito do Consumidor e no Código do Consumidor. 

Caracterização da Política nacional de relações de consumo. Estudo dos Direitos básicos do 

consumidor. Explicitação das normas de defesa do consumidor e das sanções administrativas. 

 

Bibliografia Básica 

 

CARVALHO, J. C. M. de. Direito do consumidor - fundamentos doutrinários e visão jurisprudencial. 

São Paulo: Lúmen Júris, 2011. 

NERY JUNIOR, N. Código brasileiro de defesa do consumidor, v.1: direito material. São Paulo: 

Forense, 2011. 

THEODORO JUNIOR, H. Direitos do consumidor: a busca de um ponto de equilíbrio entre as 

garantias do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Forense, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

BESSA, L. R. Manual de Direitos do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

CAVALIERI FILHO, S. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. 

FILOMENO, J. G. B. Manual de Direitos do Consumidor. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

NUNES, R. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2008. 

SANTANA, H. V. Dano Moral no Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

 

 

d) DIREITO PROCESSUAL PENAL  II 

 

Estudo dos procedimentos do tribunal do júri e demais procedimentos constantes do código de 

Processo penal. Busca da compreensão da Teoria Geral da Prova. Exame das medidas cautelares no 

processo penal, nulidades e recursos. Explicitação dos atos de comunicação processual. 

 

Bibliografia Básica 

CONSTANTINO, L. S. de. Nulidades no Processo Penal. São Paulo: Verbo Jurídico, 2011. 

GRECO FILHO, V. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

LOPES JUNIOR, A. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

BONFIM, E. M. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CAPEZ, F. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MACHADO, A. A. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2011. 

NUCCI, G. de S. Tribunal do Juri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

OLIVEIRA, E. P. de. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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e) DIREITO PROCESSUAL CIVIL III- EXECUÇÃO 

 

Orientação às noções gerais, teorias e conceitos relacionados com o processo de execução. 

Estabelecimento de relações entre a Legislação codificada e a legislação extravagante. Estudo das 

formas, atos e critérios de classificação de execução. 

Bibliografia Básica 

DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil: execução vol.5. São Paulo: Juspodium, 2012. 

DONIZETTI, E. Curso Didático de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

MARINONI, L. G. Curso de processo civil: processo de execução vol.3. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

CAMARA, A. F. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. 

FUX, L. O Novo Processo de Execução: O Cumprimento da Sentença e a Execução Extrajudicial. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

GONÇALVES, M. V. R. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo:Saraiva, 2012. 

THEODORO, H. J. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II.  Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

WAMBIER, L. R. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2012. 

 

 

f) PSICOLOGIA GERAL E JURÍDICA 

 

Estudo dos conceitos, fundamentos e evolução histórica da Psicologia e Psicologia do Direito. Análise 

do desenvolvimento da Avaliação psicológica, laudos, informes e pareceres. Caracterização do papel 

da psicologia jurídica no processo de ressocialização do condenado. Crítica à problemática da infância 

e da juventude e ao direcionamento das mediadas de proteção. 

 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, C. N. de.; MIRANDA, V. R. Psicologia Jurídica: Temas de Aplicação. Curitiba: 

Juruá, 2007. 

SILVA, D. M. P. Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2006.  

TRINDADE, J. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2004 

 

Bibliografia Complementar 

CAIRES, M.A. de F. Psicologia Jurídica: Implicações Conceituais e Aplicações Práticas. 1ª ed. São 

Paulo: Vetor, 2003. 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

FIORELLI, J. O. Psicologia Jurídica. São Paulo: Atlas, 2009. 

MIRA Y LOPEZ, E. Manual de Psicologia Jurídica. São Paulo: LZN, 2005. 

RIGONATTI, S. P. Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. São Paulo: Vetor, 2006. 

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

 

a) DIREITO ADMINISTRATIVO I 
 

Estudo da origem, objeto e conceito do Direito Administrativo. Discussão dos conceitos e 

fundamentos dos atos e contratos administrativos. Análise do regime jurídico-administrativo. Busca da 

compreensão das restrições do Estado sobre a propriedade privada 
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Bibliografia Básica 

ALEXANDRINO, M. Direito administrativo descomplicado. São Paulo: Método, 2011. 

CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2008.  

MEDAUAR, O. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2008. 

GASPARINI, D. Direito Administrativo. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

JUSTEN FILHO, M. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Fórum, 2012. 

MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. 

MAZZA, A. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

b) DIREITO PROCESSUAL PENAL III 

Análise dos Processos constantes de leis especiais e leis extravagantes. Estudo sistematizado da lei de 

execuções penais e sua relevância no contexto atual. 

 

 

Bibliografia Básica 

CONSTANTINO, L. S. de. Nulidades no Processo Penal. São Paulo: Verbo Jurídico, 2011. 

MENDONÇA, A. B. de. Nova Reforma do Código de Processo Penal comentada artigo por 

artigo. São Paulo: Método, 2009. 

TRIGUEIROS NETO, A. da Mota. Comentários as Recentes Reformas do Código de Processo 

Penal legislação extravagante correlata. São Paulo: Método, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BONFIM, E. M. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CAPEZ, F. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009. 

GRINOVER, A. P. Recursos no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

MACHADO, A. A. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, E. P. de. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

c) DIREITO CIVIL VI- SUCESSÕES 

 

Análise dos Princípios gerais e do Objeto do Direito sucessório. Explicitação das espécies de sucessão 

em geral. Estudo das fases, divisões e efeitos do processo sucessório. 

 

 

Bibliografia Básica 

DIAS, M. B. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

PEREIRA, C. M. da S. Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões. Vol. 6. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011.  

 

Bibliografia Complementar 

CAHALI, F. J.; HIRONAKA, G. Direito das Sucessões. São Paulo. RT, 2007.  

MONTEIRO, W. de B. Curso de direito civil: direito das sucessões, v. 6:  São Paulo: Saraiva, 2012. 

NADER, P. Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. Vol. VI. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

RODRIGUES, S. Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2006. 

VENOSA, S. de S. Direito Civil: direito das sucessões.  Vol. VII.  São Paulo: Atlas, 2008. 
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d) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO I – CÍVEL 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas de Direito Civil e Direito 

Processual Civil em atividades jurídicas simuladas e sob a orientação direta de docentes das citadas 

áreas de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PALAIA, N. Técnica da Petição Inicial. São Paulo: Saraiva, 2009. 

____. Técnica da Contestação. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVES, G. M. Manual Prático do Advogado. São Paulo: Forense, 2008. 

ARAÚJO JR., G. C. Prática no Processo Civil. São Paulo: Forense, 2012. 

MONTENEGRO FILHO, M. Processo De Conhecimento na Prática. São Paulo: Atlas, 2008. 

NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação. São 

Paulo: RT, 2013. 

TARTUCE, F. Manual de Prática Civil. São Paulo: Método, 2009. 

 

e) DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV- CAUTELAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

Estudo dos conceitos e fundamentos básicos da Teoria geral do procedimento cautelar. Explicitação 

dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária. Análise das medidas cautelares 

nominadas e inominadas.  

 

Bibliografia Básica 

CÂMARA, A. F. Lições de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2013. 

DESTEFENNI, M. Curso de Processo Civil. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MARINONI, L. G. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSUMPÇÃO, D. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método, 2012. 

BUENO, C. S. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol 4. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MARCATO, A.C. Procedimentos Especiais. São Paulo: Atlas, 2010. 

THEODORO JUNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. Vol 2. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

WAMBIER, L. R. Curso de Avançado de Processo Civil. Vol 3. São Paulo, Revista dos Tribunais, 

2010. 

 

f) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO I – PENAL 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas Direito Penal e Direito 

Processual Penal em atividades jurídicas simuladas e sob a orientação direta de docentes das citadas 

áreas de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

 

ISHIDA, V. K. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012. 

KNIPPEL, E. L. Vade Mecum Prática OAB Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

OLIVEIRA, E. P. de. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012. 

TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

CAPEZ, F. Prática Forense Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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MARCÃO, R. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MACHADO, A. C. Pratica Penal. V.6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

NUCCI, G. de S. Prática Forense Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SILVA, L. C. Manual de Processo e Prática Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 

 

 

OITAVO PERÍODO 

 

 

a) DIREITO ADMINISTRATIVO II 

 

Estudo dos conceitos, modalidades e princípios norteadores do Processo Administrativo. Análise da 

Responsabilidade Patrimonial e Extracontratual do Estado por comportamentos administrativos. 

Discussão da Intervenção do Estado na propriedade e atuação no domínio econômico. 

Aprofundamento da análise do regime jurídico-administrativo. 

 

 

Bibliografia Básica 

GASPARINI, D. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 

DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2008.  

MAZZA, A. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012 

 

Bibliografia Complementar 

CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 

2008. 

MELO, C. A. B. de. Curso de Direto Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006. 

MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. 

MEDAUAR, O. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

PESTANA, M. Direito Administrativo Brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

b) DIREITOS HUMANOS 

 

Estudo dos conceitos e fundamentos da Teoria Geral do Estado. Estabelecimento de relações entre o 

Direito e a Democracia. Discussão dos direitos econômicos, sociais e culturais perante temas 

contemporâneos. Análise da Teoria Constitucional e da Defesa dos Direitos do Homem. Apreciação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 

17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, 

de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

Bibliografia Básica 

GUERRA, S. Direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. 

FERREIRA FILHO, M. G. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2011. 

PIOVESAN, F. Temas direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BOBBIO, N. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

COMPARATO, F. K. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MORAES, A. de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2005. 

PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

WEISS, C. Direitos Humanos Contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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c) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO II – TRABALHISTA 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos na disciplina de Direito do Trabalho e 

Processual do Trabalho em atividades jurídicas simuladas e sob a orientação direta de docentes das 

citadas áreas de conhecimento. 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P. de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BARROS, A. M. de. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: Ltr, 2011. 

MARTINS FILHO, I. G. da S. Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

SARAIVA, R. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 

GIGLIO, W. D.; CORRÊA, C. G. V. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007. 

LEITE, C. H. B. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2009. 

MARTINS, S. P. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

 

d) MÉTODOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (MEDIAÇÃO E 

CONCILIAÇÃO JUDICIAL) 

 

Estudo dos métodos consensuais de resolução de conflitos como meio de acesso à justiça. Estudo dos 

conceitos, características, aplicações, fases, técnicas do processo conciliação. Discussão do papel do 

mediador na resolução de conflitos. Busca de compreensão da Moderna Teoria do Conflito.  

 

Bibliografia Básica 

CAHALI, F. J. Curso de Arbitragem. Mediação, Conciliação, Resolução CNJ 125/2010. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

PELUSO, A. C. (Org). Conciliação e mediação – estruturação da política judiciária nacional. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011. 

SOUZA NETO, J. B. M. Mediação em juízo. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

GRINOVER, A. P. et al. Mediação e Gerenciamento de Processo: Revolução na prestação 

jurisdicional. São Paulo: Ed. Atlas, 2008. 

GUILHERME, L. F. do V. de A. Manual de Arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MORAIS, J. L. B. de. Mediação e arbitragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

TORRES, J. A. O acesso à justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005. 

VASCONCELOS, C. E. de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 

2012. 

 

e) DIREITO EMPRESARIAL I 

 

Análise dos Conceitos, Funções, Características e Princípios da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. 

Estudos dos conceitos, fundamentos e evolução histórica da Teoria Geral do Direito Comercial. Estudo 

da classificação das sociedades mercantis.  

 

Bibliografia Básica 

NEGRÃO, R. Manual de direito comercial e de empresa. Vol.1. São Paulo: Saraiva, 2012. 

RAMOS, A. L. S. C. Curso de Direito Empresarial esquematizado. São Paulo: Método, 2012. 

TOMAZETTE, M. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. São Paulo: Atlas, 

2011. 
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Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, A. P. de. Manual das sociedades comerciais: direito de empresas. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

COELHO, F. U. Curso de direito comercial. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 2008. 

GONÇALVES NETO, A. de A. Direito de empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

PEDRO, P. R.B. Curso de direito empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

MAMEDE, G. Manual de direito empresarial. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

f) ECONOMIA 

 

Estudo dos fundamentos, conceitos e princípios básicos da Economia e Economia Jurídica. 

Fundamentação dos aspectos da micro e macroeconomia. Explicitação dos conceitos e fundamentos 

básicos da Moeda e do Mercado Financeiro. 

 

Bibliografia Básica 

AGUILLAR, F. H. Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

GREMAUD, A. P. et al. Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 

VASCONCELOS, M. A. S. Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

DORNBUSCH, R.; FISCHER, S. Macroeconomia. São Paulo: Makron Books, 2003. 

MANKIW, N. G. Introdução à Economia: Princípios de Micro e Macroeconomia. Rio de Janeiro: 

Campus Filial, 2001. 

PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D. L. S. Microeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

SOUZA, W. P. A. Primeiras Linhas de Direito Econômico. São Paulo: LTR, 2005. 

VASCONCELOS, M. A. S. Economia Micro e Macro. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

g) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO II – RECURSOS CÍVEIS 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas de Direito Civil e Direito 

Processual Civil em atividades jurídicas simuladas e sob a orientação direta de docentes das citadas 

áreas de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PALAIA, N. Técnica da Petição Inicial. São Paulo: Saraiva, 2009. 

____. Técnica da Contestação. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVES, G. M. Manual Prático do Advogado. São Paulo: Forense, 2008. 

ARAÚJO JR., G. C. Prática no Processo Civil. São Paulo: Forense, 2012. 

MONTENEGRO FILHO, M. Processo De Conhecimento na Prática. São Paulo: Atlas, 2008. 

NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. São Paulo: RT, 2013. 

TARTUCE, F. Manual de Prática Civil. São Paulo: Método, 2009. 

 

 

h) DIREITO PROCESSUAL CIVIL V – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

Estudo das ações da consignação em pagamento, monitória e de depósito. Análise da Ação de 

anulação e de substituição de títulos ao portador. Discussão de casos pertinentes a Juizados especiais. 

Estudo da ação de divisão e de demarcação de terras particulares. 
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Bibliografia Básica 

CÂMARA, A. F. Lições de Direito Processual Civil. Vol. III. São Paulo: Atlas, 2013. 

GONÇALVES, M. V. R. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol 2. São Paulo: Saraiva,2013. 

MARINONI, L. G. Curso de processo civil: procedimentos especiais, v.5: São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

DIDIER JUNIOR. F. Curso de Direito Processual Civil. Vol 4. Salvador: Juspodvm, 2013. 

DONIZETTI, E. Curso Didático de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 

GONÇALVES, M. V. R. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MEDINA, J. M. G. Procedimentos Cautelares e Especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

THEODORO, H. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

 

 

i) ESTÁGIO SUPERVISIONADO REAL I 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas de Direito Civil, Processo 

Civil, Penal, Processo Penal, Trabalho, Processo do Trabalho, Constitucional e Tributário, por meio de 

atividades jurídicas reais nos escritórios do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNIEURO, ou mediante 

convênio com instituições públicas ou privadas. 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P. de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

KNIPPEL, E. L. Vade Mecum Prática OAB Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SARAIVA, R. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 

MACHADO, A. C. Pratica Penal. V.6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. de A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. São Paulo: RT, 2013. 

PUCCINELLI JUNIOR, A. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SABBAG, E. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SCHIAVI, M. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011. 

 

 

a) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DO PORTADOR 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Estudo do objeto e natureza dos Estatutos da Criança e do Adolescente, do Idoso e do portador de 

necessidades especiais. Busca de compreensão do entrelaçamento da Lei 8069/90 com os demais 

textos legais afins. Explicitação dos direitos da criança e do adolescente e de mecanismos de proteção 

aos direitos. Crítica às medidas de aplicação aos pais ou responsáveis. Discussão da atuação dos 

Conselhos Tutelares.  

 

Bibliografia Básica 

FREITAS JUNIOR, R. M. de. Direitos e Garantias Do Idoso. São Paulo. Atlas, 2011. 

ELIAS, R. J. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 2010. 

ISHIDA, V. K. Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo. Atlas, 

2011. 
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Bibliografia Complementar 

BOAS, M. A. V. Estatuto do idoso comentado. São Paulo: Forense, 2011. 

CURY, M. Estatuto da criança e do adolescente – comentado. São Paulo: Malheiros, 2010. 

FERREIRA, L. A. M. Adoção - guia pratico doutrinário e processual. São Paulo: Cortez, 2010. 

MACIEL, K. R. F. (Coord.). L. A. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Aspectos teóricos 

e práticos. São Paulo: Saraiva. 2013. 

SILVA JUNIOR, E. de D. Possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais. Curitiba: 

Juruá, 2011. 

 

 

NONO PERÍODO 

 

a) DIREITO AMBIENTAL 

 

Análise dos conceitos e princípios norteadores do Direito Ambiental. Discussão das iniciativas de 

Proteção do patrimônio ambiental, Educação Ambiental e Sustentabilidade. Análise dos Princípios 

Norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente. Orientação das soluções jurídicas no Conflito de 

legislação ambiental nacional e internacional. Discussão da articulação dos Meios de defesa ambiental 

e do Ministério Público. Análise das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 

1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, P de B. Direito ambiental. 8ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 

FIORILLO, C. A. P. Licenciamento ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011. 

SIRVINSKAS, L. P. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

FIORILLO, C. A. P. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MILARÉ, E. Direito do Ambiente: Doutrina Jurisprudência Glossário. São Paulo: RT, 2005. 

MACHADO, P.A.L. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. 

SILVA, G. E. do N. Direito Ambiental Internacional. Rio de Janeiro: THEX, 2002.  

 

 

b) ESTÁGIO SUPERVISIONADO REAL II 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas de Direito Civil, Processo 

Civil, Penal, Processo Penal, Trabalho, Processo do Trabalho, Constitucional e Tributário, por meio de 

atividades jurídicas reais nos escritórios do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNIEURO, ou mediante 

convênio com instituições públicas ou privadas 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

KNIPPEL, E. L. Vade Mecum Prática OAB Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SARAIVA, R. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 

MACHADO, A. C. Pratica Penal. V.6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
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NERY JUNIOR, N.; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2013. 

PUCCINELLI JUNIOR, André. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SCHIAVI, MAURO. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011. 

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

c) PRÁTICAS INTEGRATIVAS I 

 

Fundamentação da prática de observação e pesquisa em comunidades. Busca de compreensão de 

conceitos e de teorias científicas em contextos reais. Análise de temas de estudo para trabalhos 

científicos em Direito. Desenvolvimento de roteiro de observação e pesquisa para a construção 

discente de conhecimento em sua área de formação profissional. 

 

Bibliografia Básica 

BITTAR, E. C. Curso de filosofia do Direito. São Paulo:Atlas, 2008 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 5. ed. Petropólis: Vozes, 1987. 

NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade para uma teoria geral da política.  Rio de Janeiro: Paz E 

Terra, 2001.  

CRETELLA JUNIOR, J. Curso de filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2005. 

LESSA, P. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Bookseller, 2002. 

MORRIS, C. Grandes filósofos do direito. São Paulo:Martins Fontes, 2002. 

 

 

d) DIREITO EMPRESARIAL II 

 

Estudo dos princípios, características, atributos e classificação da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. 

Análise dos Fundamentos do Direito falimentar. Estabelecimento de comparação entre a Recuperação 

Judicial e Recuperação Extra Judicial. Explicitação dos fundamentos e características da Teoria Geral 

dos Contratos. 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P. de. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MAMEDE, G Direito Empresarial Brasileiro. Vol 4 São Paulo: Atlas, 2008. 

NEGRÃO, R. Manual de direito comercial e de empresa, v.2. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

FAZZIO JÚNIOR, W. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARTINS, F. Títulos de credito. São Paulo: Forense, 2011. 

MAMEDE, G. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2008. 

REQUIÃO, R. Curso de direito comercial, vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2008. 

TOKARS, F. Primeiros Estudos de Direito Empresarial: Teoria geral - Direitos Societário e Títulos 

de Crédito.LTR, 2007. 

 

 

e) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO III – RECURSOS PENAIS 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas Direito Penal e Direito 

Processual Penal em atividades jurídicas simuladas e sob a orientação direta de docentes das citadas 

áreas de conhecimento. 
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Bibliografia Básica 

ISHIDA, V. K. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012. 

KNIPPEL, E. L. Vade Mecum Prática OAB Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

OLIVEIRA, E. P. de. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012. 

TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar 

CAPEZ, F. Prática Forense Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MACHADO, A. C. Pratica Penal. V.6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

MARCÃO, R. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

NUCCI, G. de S. Prática Forense Penal. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SILVA, L. C. Manual de Processo e Prática Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 

 

f) SEGURIDADE SOCIAL 

 

Estudo dos conceitos, fundamentos e princípios do Direito Previdenciário no Brasil. Discussão do 

contexto de Crimes contra a Seguridade Social. Explicitação de elementos envolvidos na Seguridade, 

Previdência e Assistência Social. Análise dos Regimes Especiais e de seus Órgãos de Execução. 

 

Bibliografia Básica 

GONÇALVES, O. U. Manual de direito previdenciário: acidentes de trabalho. 9. ed. São Paulo: 

Alas, 2005. 

IBRAHIM, F. Z. Curso de direito previdenciário.14. ed.. Niterói, RJ: Impetus, 2009. 

MARTINS, S. P. Direito da Seguridade Social. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

EDUARDO, I. R. Direito Previdenciário: custeio: teoria e 200 questões. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2002. 

FELIPE, J. F. A. Previdência social na prática forense. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

MARTINEZ, W. N. Princípios de direito previdenciário. São Paulo: LTR, 2001. 

MARTINEZ, W. N. Desaposentação.3. ed. São Paulo: LTr, 2010. 

SANTOS, M. F. dos. Direito previdenciário.8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TAVARES, M. L. Direito previdenciário: regime geral de previdência social e regras constitucionais 

dos regimes próprios de previdência social.13. ed. rev., am pl. e atual. Niterói (RJ) : Impetus, 2011. 

 

 

g) DIREITO TRIBUTÁRIO I 

 

Estudos dos fundamentos e princípios da Teoria das finanças. Análise dos princípios gerais do Sistema 

Tributário Nacional. Fundamentação dos princípios de Contribuição para o PIS e para o PASEP, 

conforme dispõe o art. 239 da CF. Busca de compreensão dos fundamentos e diretrizes da Tributação 

Internacional e da Reforma Tributária. Discussão das diretrizes de Financiamento para a Educação. 

 

 

Bibliografia Básica 

ALEXANDRE, R. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2012. 

HARADA, K. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo. Atlas, 2012. 

SABBAG, E. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

AMARO, L. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CARVALHO, P. B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CASSONE, V. Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2008. 
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MACHADO, H. de B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. 

VICENTE, P. Direito tributário na constituição e no STF. São Paulo: Método, 2011. 

 

h) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO III – RECURSOS TRABALHISTAS 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos na disciplina de Direito do Trabalho e 

Processual do Trabalho em atividades jurídicas simuladas e sob a orientação direta de docentes das 

citadas áreas de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P. de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BARROS, A. M. de. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: Ltr, 2011. 

MARTINS FILHO, I. G. da S. Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

SARAIVA, R. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 

GIGLIO, W. D.; CORRÊA, C. G. V. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007. 

LEITE, C. H. B. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2009. 

MARTINS, S. P. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2008. 

SCHIAVI, MAURO. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011. 

 

 

i) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

Estudo dos conceitos, classificação, métodos e fundamentos da pesquisa e da pesquisa jurídica. 

Explicitação das normas de elaboração do trabalho jurídico. Estudo das etapas de elaboração e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa. Análise das diretrizes para a elaboração de uma monografia. 

 

 

Bibliografia Básica 

BITTAR, E. C. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de 

direito. São Paulo: Saraiva, 2008. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Ed Atlas. 

2007. 

VIEIRA, L. dos S. Pesquisa e Monografia Jurídica: Na era da Informática. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, C.B. Metodologia cientifica ao alcance de todos. Manole, 2009. 

BARROS, A. J. da Silva. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação 

cientifica. Makron Books,2008. 

CERVO, AMADO L. Metodologia cientifica. Makron Books. 2007.  

DEMO, P. Metodologia do conhecimento cientifico. São Paulo: Ed Atlas. 2011. 

LEITE. E. de O. Monografia Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

 

 

DÉCIMO PERÍODO 

 

a) DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

 

Estudo do desenvolvimento histórico-jurídico do Direito Internacional. Estabelecimento de Relações 

entre o direito interno e internacional. Discussão dos Atos e negócios jurídicos sob a égide do Direito 



110 

 

internacional privado. Exame do conflito de leis em matéria de obrigações, sucessões. Busca de 

compreensão dos fundamentos e princípios do Domínio Público Internacional. Análise das políticas de 

educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

 

Bibliografia Básica 

ACCIOLY, H.; SILVA, G. E. do N. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

RECHSTEINER, W. B. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática. São Paulo: Saraiva, 2011. 

REZEK, J F. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

GUERRA, S. Direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. 

JO, H. M. Introdução ao Direito Internacional. São Paulo: Ltr, 2004. 

MELLO, C. de A. Curso de direito internacional público: Tratados e Convenções. Vol. II. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004.  

MELLO, C. de A. Curso de direito internacional público: Tratados e Convenções. Vol. I. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004.  

REZEK, J.F. O Direito Internacional no Século XXI: Textos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

 

b) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO  IV – CONSTITUCIONAL 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos na disciplina de Direito Constitucional e outras 

disciplinas, de forma a abranger o Sistema Jurídico Brasileiro, por meio de atividades jurídicas 

simuladas e sob a orientação direta de docentes das citadas áreas de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011. 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PUCCINELLI JUNIOR, A. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVES, G. M. Manual Prático do Advogado. São Paulo: Forense, 2008. 

ARAÚJO JR., G. C. Prática no Processo Civil. São Paulo: Forense, 2012. 

BARROSO, L. R. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 

doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GUERRA, G. R. Direito Processual Constitucional. Recife: Nossa Livraria, 2005. 

NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. São Paulo: RT, 2013. 

 

 

c) PRÁTICAS INTEGRATIVAS II 

 

Aprofundamento da prática de observação e pesquisa em comunidades. Crítica aos conceitos e teorias 

científicas em contextos reais. Análise de temas de estudo para trabalhos científicos em Direito. 

Desenvolvimento de roteiro de observação e pesquisa para a construção discente de conhecimento em 

sua área de formação profissional. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 

n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 

e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de 

junho de 2002).  
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Bibliografia Básica 

BITTAR, E. C. Curso de filosofia do Direito. São Paulo:Atlas, 2008 

FOUCAULT,  M.   Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 5. ed. Petropólis: Vozes, 1987. 

NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade para uma teoria geral da política.  Rio de Janeiro: Paz E 

Terra, 2001.  

CRETELLA JUNIOR, J. Curso de filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2005. 

LESSA, P. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Bookseller, 2002. 

MORRIS, C. Grandes filósofos do direito. São Paulo:Martins Fontes, 2002. 

 

 

d) DIREITO TRIBUTÁRIO II 

 

Estudo das fontes, fundamentos e princípios do Direito Tributário. Análise das características e 

fundamentos da Administração Tributária. Discussão acerca das Garantias e Privilégios do Crédito 

Tributário. Explicitação das bases de Interpretação e Integração da Legislação Tributária. 

 

Bibliografia Básica 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2012. 

HARADA, K. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo. Atlas, 2012. 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

AMARO, L. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CARVALHO, Paulo Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CASSONE, V. Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2008. 

MACHADO, H. de B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. 

VICENTE, Paulo. Direito tributário na constituição e no STF. São Paulo: Método, 2011. 

 

 

e) ESTÁGIO SUPERVISIONADO SIMULADO IV – TRIBUTÁRIO 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos na disciplina de Direito Tributário, 

Constitucional, Administrativo e Processo Civil, por meio de atividades jurídicas simuladas e sob a 

orientação direta de docentes das citadas áreas de conhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

AMARO, L. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

HARADA, K. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo. Atlas, 2012. 

SABBAG, E. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO JR., G. C. Prática no Processo Civil. São Paulo: Forense, 2012. 

BARROSO, L. R. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 

doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CARVALHO, P. de B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MACHADO, H. de B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. 

NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. São Paulo: RT, 2013. 
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f) ESTÁGIO SUPERVISIONADO REAL III 

 

Experimentação prática dos conhecimentos construídos nas disciplinas de Direito Civil, Processo 

Civil, Penal, Processo Penal, Trabalho, Processo do Trabalho, Constitucional e Tributário, por meio de 

atividades jurídicas reais nos escritórios do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNIEURO, ou mediante 

convênio com instituições públicas ou privadas. 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, A. P. de. Curso Prático de Processo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CASELLA, J. E. Manual de Prática Forense. São Paulo: Saraiva, 2008.  

GONÇALVES, M. V. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

KNIPPEL, E. L. Vade Mecum Prática OAB Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SARAIVA, R. Curso de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 

MACHADO, A. C. Pratica Penal. V.6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. São Paulo: RT, 2013. 

PUCCINELLI JUNIOR, A. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 

SCHIAVI, M. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011. 

SABBAG, E. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

g) ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

 

Discussão do Conceito e fundamentos de Ética. Estabelecimento de relações entre a Ética e a 

Sociedade. Explicitação das relações entre a Ética e a Deontologia Forense. Análise da 

Regulamentação da Ética na advocacia. 

 

Bibliografia Básica 

ADEODATO, J. M. Ética e Retórica. São Paulo: Saraiva, 2007. 

COCCARO, C. Ética profissional e estatuto da advocacia: OAB NACIONAL V.10. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

NALINI, J.R. Ética Geral e profissional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

ARISTOTELES. Ética a Nicômacos. UNB, 1992. 

FARIAS, J. F. C. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. 

GAMA, R. R. Estatuto Da Advocacia e código de ética da OAB. Russel, 2009. 

PASSOS, E. Ética nas Organizações. São Paulo: Atlas, 2004. 

SÁ, A. L. de. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 2005. 
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Apêndice B 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ 

TITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

Art. 1º. O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ do Centro Universitário UNIEURO estrutura-se nos 

termos do presente Regulamento, com a missão de proporcionar ao acadêmico de Direito a formação 

humanística, técnica e prática indispensável à adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno 

jurídico. 

 

Art. 2º. As atividades do NPJ têm por objetivo a integração de aspectos teóricos e práticos 

relacionados ao ensino, pesquisa e extensão das atividades jurídicas, estimulando o estudante à análise 

crítica destes aspectos, além de proporcionar a adequada formação humanística e da vida prática 

profissional. 

Parágrafo único. O NPJ, com atividades a partir do 7º semestre do Curso de Direito, introduzirá o 

aluno na prática forense supervisionada simulada e real, consolidando o Estágio Supervisionado. 

 

Art. 3º. O Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO foi criado em maio de 2001, por meio da 

Resolução nº 002/2001, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES. 

Parágrafo único. O estágio curricular em Direito do Centro Universitário UNIEURO está regido em 

conformidade à Resolução n.º 09/2004 do Conselho Nacional de Educação, órgão vinculado ao 

Ministério da Educação. 

 

Art. 4º. Constituem objetivos básicos do Núcleo de Práticas Jurídicas: 

I – disponibilizar os estágios curriculares obrigatórios à graduação em Direito; 

II – aprimorar os fundamentos da ética geral e profissional informados aos alunos ao longo do curso; 

III – desenvolver atividades práticas, simuladas e reais, com ênfase no exercício profissional, 

permitindo uma adequada atuação jurídica em diferentes instâncias administrativas ou judiciais, com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos, bem como experiências de conciliação, 

mediação e arbitragem. 

IV – incentivar o estudo e a elaboração de atos e peças processuais, com a utilização de normas, 

doutrinas e jurisprudência que permita a boa interpretação e eficácia na operação do Direito; 

V – implementar técnicas que estimule o raciocínio jurídico e argumentação escrita e verbal; 

VI – incentivar a pesquisa nas diversas fontes do Direito; 

VII – colaborar com os órgãos do Poder Judiciário na prestação de assistência jurídica à comunidade 

carente. 

 

TÍTULO II 

ORGANOGRAMA E ATRIBUIÇÕES 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO DO NPJ 

 

Art. 5º. O Núcleo de Prática Jurídica é composto por: 

I – Coordenação; 

II – Seção de Prática Simulada; 

III – Seção de Prática Real;  

IV – Seção de Prática Conveniada; e 
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IV – Secretarias. 

§ 1º – O Núcleo de Prática Jurídica será instalado em cada Unidade do Centro Universitário 

UNIEURO, obedecendo a composição acima, bem como as necessidades do Curso de Direito. 

§ 2º – Cada unidade conterá equipe própria para o funcionamento do estágio supervisionado simulado 

e real. 

§ 3º – O Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO poderá contar com escritórios-escola externos, que 

funcionarão junto às instalações de fóruns locais. 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DO NPJ 

 

Art. 6º. A Coordenação do NPJ é formada por Coordenador e Supervisores. 

§ 1º – O Coordenador do NPJ será escolhido entre os professores do Curso de Direito e nomeado por 

portaria do Magnífico(a) Reitor(a) do Centro Universitário UNIEURO. 

§ 2º – Os Supervisores serão escolhidos dentre os professores do Curso de Direito e designados pelo 

Coordenador Geral do NPJ. 

§ 3º – Com a finalidade de auxiliar o Coordenador Geral e substituí-lo quando necessário, poderá ser 

nomeado Coordenador Adjunto do NPJ, obedecendo aos mesmos critérios previstos no § 1º. 

 

Art. 7º. Compete ao Coordenador do NPJ:  

I – planejar, organizar e gerir todas as atividades do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Direito; 

II – implantar as decisões tomadas pelo Conselho do Curso de Direito e pelo Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, referentes a estágios do curso de Direito; 

III – representar o NPJ-UNIEURO junto às entidades locais; 

IV– elaborar, semestralmente, as atividades atinentes ao Estágio Curricular Supervisionado, com os 

respectivos cronogramas, encaminhando-as aos Supervisores e Coordenação do Curso; 

V – alterar a programação do estágio curricular de acordo com os resultados apresentados a cada 

semestre, respeitando as diretrizes curriculares do curso, o projeto pedagógico e garantindo o padrão 

de qualidade necessário à formação profissional do estagiário; 

VI – aprovar projetos de trabalho interdisciplinar, a serem desenvolvidos em conjunto com outros 

cursos ou programas da IES, e mediante proposta da Coordenação do Curso; 

VII – emitir parecer sobre a exequibilidade didática e prática dos projetos alternativos de estágio, a 

serem submetidos à deliberação superior; 

VIII – autorizar atividades externas de estágio em escritórios de advocacia, órgãos ou entidades 

conveniados com a IES; 

IX – aprovar a composição das equipes de trabalho e escalas de horário dos estagiários, de forma a 

manter uma distribuição equitativa de colaboradores e acadêmicos, nos diversos horários de 

funcionamento dos escritórios-escola; 

X – avaliar as atividades de estágio desenvolvidas em escritórios de advocacia, órgãos e entidades 

conveniadas; 

XI – aprovar escala dos advogados-orientadores de estágios, para atuação nas audiências realizadas 

nos períodos de férias escolares e no atendimento de assistidos; 

XII – apresentar à Coordenação do Curso de Direito, semestralmente, relatório das atividades 

desenvolvidas pelo NPJ; 

XIII – tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

deste Regulamento; 
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XIV – aprovar, em primeira instância, modificações a este Regulamento, objetivando o fiel 

cumprimento das finalidades do estágio; 

XV – manifestar-se sobre assuntos pertinentes às diversas atividades de estágio sempre que necessário. 

 

Art. 8º. Compete ao Supervisor do NPJ-UNIEURO: 

I – cumprir as decisões tomadas pelo Coordenador do NPJ-UNIEURO, Conselho do Curso de Direito 

e Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

II – realizar a gestão direta das atividades nos escritórios-escola, com a implantação de estratégias, 

planos e decisões aprovadas pela Coordenação do NPJ-UNIEURO e demais Órgãos Superiores desta 

IES; 

III – representar o NPJ-UNIEURO junto aos Fóruns onde se localizam os escritórios-escola; 

IV – propor a organização da equipe de trabalho, atendendo as necessidades de cada escritório-escola; 

V – supervisionar as atividades exercidas pelos orientadores e funcionários administrativos nos 

escritórios-escola; 

VI – apresentar modelos dos formulários necessários ao bom funcionamento do NPJ-UNIEURO; 

VII – zelar pelo cumprimento das normas prescritas neste Regulamento e no Manual de Normas e 

Condutas dos escritórios-escola; 

VIII – apresentar à Coordenação do Curso de Direito, semestralmente, relatório das atividades 

desenvolvidas pelo NPJ; 

IX – auxiliar a Coordenação do NPJ-UNIEURO no desenvolvimento de suas atividades;  

X – identificar problemas e propor soluções à Coordenação do NPJ-UNIEURO, relacionadas ao 

exercício da prática jurídica pelos estagiários; 

XI – prestar auxílio às atividades dos escritórios-escola, mantendo a organização qualitativa e 

quantitativa de cada equipe de trabalho; 

XII – atender às necessidades acadêmicas do aluno estagiário, sempre se reportando à Coordenação do 

NPJ-UNIEURO; 

XIII – levar ao Coordenador do NPJ situações que estejam prejudicando as atividades do estágio ou 

ainda que impliquem sanção disciplinar ao estagiário ou colaborador; 

XIV – manter a regularidade e uniformidade nos serviços prestados pelos Postos Avançados, com zelo 

ao nome da IES junto aos assistidos, servidores e membros dos respectivos tribunais; 

XV – manifestar-se acerca de assuntos pertinentes às diversas atividades de estágio, sempre que 

necessário. 

 

CAPÍTULO III 

DA SEÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA 

 

Art. 9º. As atividades da prática simulada serão desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica e 

seguirão a legislação específica em vigor e ao previsto neste Regulamento, devendo compreender: 

I – redação de peças processuais, análise de autos, práticas processuais e procedimentais, simulação de 

rotinas, audiências e sessões, abrangendo os diversos operadores do Direito e suas ramificações; 

II – visitas programadas aos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos 

da OAB e Tribunais Administrativos; 

III – seminários, encontros, palestras e pesquisa orientada. 

Parágrafo único. As atividades serão conduzidas por Professores de Prática Jurídica Simulada, a 

serem escolhidos pelo Coordenador do NPJ-UNIEURO dentre os professores do Curso de Direito. 

 

Art. 10. Compete aos Professores da Prática Simulada: 
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I – elaborar o plano de ensino do respectivo estágio curricular, submetendo-o ao crivo da Coordenação 

do NPJ-UNIEURO; 

II – seguir o cronograma de trabalho do semestre, que deverá estar anexo ao plano de ensino; 

III – promover a orientação, supervisão e correção das atividades realizadas pelos estagiários, 

primando pela qualidade no processo de ensino-aprendizagem; 

IV – cumprir as decisões da Coordenação do NPJ e dos demais órgãos superiores desta IES; 

V – apresentar à Coordenação do NPJ projetos de trabalhos interdisciplinares, a serem desenvolvidas 

em conjunto com outros cursos e programas do UNIEURO; 

VI – propor à Coordenação do NPJ projetos alternativos de estágio ou atividades de extensão, que 

visam ao aprimoramento das habilidades profissionais do estagiário e às necessidades jurídicas da 

população carente; 

VII – participar do desenvolvimento semestral do cronograma de atividades do estágio supervisionado 

simulado; 

VIII - zelar pelo cumprimento das normas prescritas neste Regulamento; 

 

Art. 11. A avaliação do estágio supervisionado simulado seguirá as normas fixadas neste 

Regulamento, devendo considerar a média aritmética da nota obtida na prova prático-profissional e nas 

atividades realizadas no decorrer do bimestre letivo. 

§ 1º - A prova prático-profissional, a ser aplicada na semana de prova institucional, consistirá na 

elaboração de peça processual e resposta a questões discursivas; 

§ 2º - Os trabalhos simulados serão divididos em estudos dirigidos e produção final; 

§ 3º - O estudo dirigido consiste no trabalho manuscrito, a ser elaborado em sala de aula e apresentado 

ao Professor para análise e visto; 

§ 4º - Para o alcance da produção final, o estagiário permanecerá na posse do estudo dirigido, que será 

digitado e enriquecido com doutrina e jurisprudência. O trabalho final deverá ser protocolado na 

Secretaria do NPJ, observando o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do dia de estágio; 

§ 5º - Após o prazo do parágrafo anterior, os trabalhos não serão aceitos pela Secretaria do NPJ; 

§ 6º - Ao Professor será concedido prazo igual (5 dias) e sucessivo para a correção dos trabalhos 

protocolados. 

 

Art. 12. As notas de cada atividade simulada serão lançadas em formulário próprio, que estará afixado 

na pasta do estagiário, juntamente com os demais documentos do estágio. 

 

Art. 13. Os trabalhos não assinados pelo Professor (estudo dirigido) e/ou não protocolados na 

Secretaria do NPJ (produção final), não serão considerados na avaliação do estagiário. 

 

Art. 14. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) 

pontos e integralizar 100% (cem por cento) da carga horária do estágio. 

Parágrafo único. A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição integral 

do Estágio, mediante nova matrícula. 

 

CAPÍTULO IV  

DA SEÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL 

 

Art. 15 – A Prática Jurídica Supervisionada Real será realizada junto aos escritórios-escola do NPJ-

UNIEURO, mediante matrícula no semestre letivo respectivo e inscrição nas Secretarias do NPJ.  

§1º - Após devidamente matriculado, o aluno, dentro do prazo estabelecido pela Coordenação do NPJ, 

deverá efetuar a sua inscrição na prática real, indicando o local onde se realizará o estágio; 
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§2º - Não será permitida a troca de local, dia ou horário do estágio após efetuada a inscrição; 

§3º - Após o prazo de inscrições estabelecido na forma do §1º, o aluno deverá solicitá-la via protocolo, 

ciente de que o deferimento dependerá das razões que motivaram o atraso, bem como da existência de 

vagas no local desejado. 

 

Art. 16. As atividades de prática real seguirão as normas de estágio vigente, assim como ao previsto 

neste Regulamento, devendo compreender: 

I – atendimento jurídico gratuito à comunidade carente; 

II – análise e acompanhamento de processos; 

III – elaboração de peças processuais, simples e complexas; 

IV – participação em audiências e sessões plenárias; 

V – sustentação oral em sessões do tribunal do júri e/ou sessões de tribunais; 

VI – participação em audiências ou reuniões de mediação e arbitragem; 

VI – participação em programas de itinerância. 

Parágrafo Único. As atividades serão concentradas no escritório-escola em que o estagiário estiver 

inscrito, obedecendo a demanda diária do escritório e necessidades do fórum ou tribunal conveniado. 

 

Art. 17. Os escritórios-escola do NPJ-UNIEURO serão instalados nas Unidades da IES e em fóruns 

locais que disponibilizarem espaço em sua estrutura física. 

§ 1º - O atendimento jurídico realizado pelo NPJ-UNIEURO estará circunscrito às áreas cível, criminal 

e trabalhista; 

§ 2º - Os escritórios funcionarão durante todo o ano letivo, com horário de atendimento ao público 

fixado pela Coordenação do NPJ; 

§ 3º - Durante o período de férias escolares os escritórios devem manter o atendimento a seus 

assistidos e cumprir a agenda de audiências; 

§ 4º - Os escritórios estabelecidos na estrutura dos fóruns seguirão o calendário da Justiça para todos 

os efeitos. 

 

Art. 18. O estágio curricular real será supervisionado por professores do curso de direito (supervisores 

docentes) e orientado por advogados (supervisores técnicos) lotados nos escritórios-escola do NPJ-

UNIEURO. 

§ 1º - Compete aos supervisores docentes: 

I – supervisionar as atividades realizadas pelos estagiários e condições de trabalho, observando o 

regulamento geral de estágio e as normas contidas neste Regulamento; 

II – conhecer, analisar e rubricar a documentação do aluno; 

III – realizar a avaliação docente do estagiário ao final do cumprimento das atividades e carga horária 

obrigatórias; 

IV – discutir com a Coordenação do NPJ as situações que impliquem o desligamento do aluno do 

campo de estágio; 

V – informar à Coordenação do NPJ qualquer ocorrência que esteja prejudicando o bom andamento 

das atividades de estágio; 

VI – zelar pelo cumprimento das normas prescritas neste Regulamento e no Manual de Normas e 

Condutas dos escritórios-escola; 

VII – outras atividades determinadas pela Coordenação do NPJ e compatíveis com a função. 

§ 2º - Compete aos supervisores técnicos: 

I – dar suporte aos estagiários em atendimentos, produção de peças e audiências; 

II – corrigir tecnicamente os trabalhos produzidos pelos estagiários, apondo sua assinatura nos 

documentos jurídicos produzidos; 
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III – conhecer, analisar e rubricar a documentação do aluno; 

IV – realizar a avaliação conceitual da participação do estagiário nas atividades que lhe foram 

propostas; 

V – acompanhar os andamentos dos processos do escritório, mantendo em dia a agenda de prazos e 

audiências; 

VI – levar aos Supervisores do NPJ situações que estejam prejudicando as atividades do estágio ou 

ainda que impliquem sanção disciplinar ao estagiário ou colaborador; 

VII – zelar pelo cumprimento das normas prescritas neste Regulamento e no Manual de Normas e 

Condutas dos escritórios-escola; 

VIII – desempenhar todas as atividades inerentes à advocacia; 

IX – outras atividades determinadas pela Coordenação do NPJ e compatíveis com a função. 

 

Art. 19. A avaliação das atividades de prática real seguirá os seguintes critérios: 

I – dedicação, frequência e comprometimento do estagiário; 

II – qualidade técnica dos trabalhos produzidos, capacidade de argumentação, fundamentação e 

raciocínio jurídico; 

III – organização dos documentos que lhe forem entregues, assegurando sua integridade física; 

IV – participação nos debates jurídicos do escritório, demonstrando iniciativa e responsabilidade; 

V – acompanhamento dos processos do escritório, produção de peças complexas, peças simples, 

participação em audiências e sessões plenárias e cumprimento de prazos; 

VI - comportamento e postura pessoal perante assistidos, colegas, colaboradores da IES, colaboradores 

de entidades conveniadas e servidores do(s) órgão(s) em que atue. 

A avaliação do estágio supervisionado real, de competência do Supervisor Docente, será realizada a 

partir do relatório final de estágio, que será subsidiado pelos documentos que comprovem a 

frequência, produção jurídica do estagiário e avaliação conceitual do Supervisor Técnico. 

§ 1º - O relatório final de estágio será produzido pelo estagiário, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação do NPJ. 

§ 2º - O relatório deverá ser entregue na Secretaria do NPJ da Unidade em que esteja matriculado, 

respeitado o prazo final de entrega, estabelecido pela Coordenação do NPJ no início de cada semestre 

letivo. 

§3º - O relatório final de estágio será entregue em uma via impressa e uma via em plataforma digital, 

salvo em CD e em formato PDF. 

 

Art. 20. A avaliação final do estágio supervisionado real, de competência do Supervisor Docente, será 

realizada a partir do relatório final de estágio, que será subsidiado pelos documentos que comprovem a 

frequência, produção jurídica do estagiário e avaliação conceitual do Supervisor Técnico. 

§ 1º - O relatório final de estágio será produzido pelo estagiário, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação do NPJ. 

§ 2º - O relatório deverá ser entregue na Secretaria do NPJ da Unidade em que esteja matriculado, 

respeitado o prazo final de entrega, estabelecido pela Coordenação do NPJ no início de cada semestre 

letivo. 

§3º - O relatório final de estágio será entregue em uma via impressa e uma via em plataforma digital, 

salvo em CD e em formato PDF. 

 

Art. 21. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) 

pontos e integralizar 100% (cem por cento) da carga horária do estágio. 

Parágrafo único. A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição integral 

do Estágio, mediante nova matrícula. 
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CAPÍTULO V  

DA SEÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA CONVENIADA 

 

Art. 22. O estágio supervisionado real poderá ser complementado por atividades jurídicas externas, 

realizadas em escritórios de advocacia, órgãos, entidades ou empresas públicas e privadas, desde que 

credenciados junto ao UNIEURO para receber estagiários em Direito; ou ainda no desenvolvimento de 

projeto alternativo de estágio aprovado na forma deste Regulamento. 

§ 1º - o credenciamento de instituições externas para fins de estágio seguirá as normas de convênio do 

UNIEURO. 

§ 2º - as atividades desenvolvidas em estágio externo devem ser compatíveis com a estrutura curricular 

do estágio em Direito, as normas institucionais e não contrariarem o disposto neste Regulamento. 

§ 3º - A entidade externa conveniada deverá apresentar o supervisor técnico (advogado, juiz, promotor, 

defensor, diretor etc.) responsável pelas atividades do estágio e a quem competirá atestar a produção e 

frequência do estagiário. 

§ 4º - Os projetos alternativos de estágio funcionarão na forma de atividades de pesquisa e extensão, e 

com a supervisão de um professor responsável. 

 

Art. 23. O acadêmico que desejar exercer as atividades de estágio na forma conveniada deverá, no 

período de inscrição da prática real, realizar requerimento específico, juntando o contrato ou termo de 

compromisso de estágio e declaração emitida pelo escritório, órgão ou entidade, que conste a 

qualificação do supervisor de estágio, atividades desenvolvidas e carga horária semanal. 

Parágrafo Único. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a entidade externa deverá 

estar previamente conveniada ao UNIEURO, conforme previsão do artigo 22. 

 

Art. 24. A adulteração ou falsificação de informações, documentos ou relatórios apresentados pelo 

estagiário, sujeitará o infrator à sanção de desligamento do NPJ e consequente reprovação, após 

investigação sumária a ser realizada pelo Conselho do Curso, sem prejuízo de outras sanções civis e 

penais. 

 

Art. 25. A avaliação do estágio curricular realizado em entidades externas seguirá os mesmos critérios 

e imposições prescritas nos artigos 19 e 20 deste Regulamento. 

Parágrafo único. O supervisor técnico indicado pela entidade externa deverá se comprometer a 

assinar os documentos que irão subsidiar o relatório final de estágio, inclusive a avaliação conceitual 

que trata o artigo 18, § 2º, inciso IV deste Regulamento. 

 

Art. 26. A forma de avaliação e controle de frequência do estágio desenvolvido mediante participação 

em projeto alternativo será fixada no respectivo projeto, devendo ser compatível com as diretrizes 

curriculares do estágio em Direito e com este Regulamento. 

 

Art. 27. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) 

pontos e integralizar 100% (cem por cento) da carga horária do estágio. 

Parágrafo único. A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição integral 

do Estágio, mediante nova matrícula. 
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CAPÍTULO VI 

DAS SECRETARIAS 

 

Art. 28. As Secretarias de Estágio são encarregadas da prestação de assistência administrativa ao 

Núcleo de Prática Jurídica e ao Escritório-Escola. 

§ 1º - Compete ao(s) Secretário(s) do Núcleo de Prática Jurídica: 

I – prestar atendimento aos alunos, visitantes e colegas de trabalho; 

II – manter a organização dos arquivos da prática simulada; 

III – manter agenda de atividades simuladas e demais compromissos do NPJ; 

IV – organizar as correspondências emitidas e recebidas, dos documentos do NPJ, legislações 

pertinentes ao estágio, do corpo docente e livros da biblioteca do NPJ; 

V – atender, dentro de suas competências, às solicitações do corpo docente e discente vinculados ao 

NPJ;  

VI – expedir todas as declarações e certidões relacionadas ao estágio, respeitadas as competências 

específicas da Coordenação do NPJ; 

VII – manter atualizado o cadastro de contatos de toda a equipe do NPJ, da Coordenação do Curso de 

Direito, Reitoria e demais repartições do UNIEURO; 

VIII – administrar os recursos materiais indispensáveis ao funcionamento do NPJ; 

IX – prestar todo o apoio administrativo necessário ao bom funcionamento do NPJ; 

X – atender a outras atividades determinadas pela Coordenação do NPJ e compatíveis com a função. 

§ 2º - Compete ao(s) Secretário(s) do Escritório-Escola: 

I – prestar atendimento aos alunos, visitantes e colegas de trabalho; 

II – preparar os documentos de triagem e criar pastas para cada assistido do escritório; 

III – manter atualizado o cadastro de assistidos do escritório, com todos os contatos possíveis; 

IV – manter a catalogação e organização dos arquivos de processos do escritório; 

V – organizar as correspondências emitidas e recebidas pelo escritório; 

VI – organizar e seguir a agenda do escritório, com a descrição pormenorizada de audiências, prazos e 

demais controles necessário ao funcionamento do escritório; 

VII – manter a organização do arquivo dos discentes e fiscalizar a organização das pastas e 

documentos juntados pelo estagiário; 

VIII – administrar os recursos materiais indispensáveis ao funcionamento do escritório; 

IX – prestar todo o apoio administrativo necessário aos advogados e estagiários, visando o bom 

funcionamento do escritório; 

X – atender a outras atividades determinadas pela Coordenação do NPJ e compatíveis com a função. 

 

TÍTULO III 

ESTAGIÁRIOS 

 

Art. 29. São considerados estagiários todos os alunos que estejam matriculados nas disciplinas de 

Estágio Supervisionado Simulado e/ou Real. 

Parágrafo único. Também são considerados estagiários vinculados ao NPJ os alunos que optarem 

pela prática jurídica externa ou pela realização de projetos alternativos. 

 

CAPÍTULO I 

DOS DEVERES DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Art. 30. São deveres comuns a todos os estagiários vinculados ao Núcleo de Prática Jurídica: 

I – cumprir as condições fixadas para o estágio; 
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II – observar as normas pertinentes às diversas modalidades práticas; 

III – cumprir integralmente a carga horária de estágio; 

IV – executar, com zelo e urbanidade, as atividades práticas internas e externas; 

V – apresentar, sempre que solicitado, relatórios e certidões de suas atividades; 

VI – observar as disposições do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina da OAB. 

VII – cumprir este regulamento e as demais determinações legais referentes ao estágio supervisionado. 

 

Art. 31. São deveres específicos dos estagiários da prática jurídica simulada: 

I – assinar o termo de ciência da disciplina; 

II – elaborar com presteza e responsabilidade as peças simuladas e participar dos demais atos que 

forem propostos; 

III – cumprir os prazos deste Regulamento e aqueles que o professor fixar; 

IV – comparecer às atividades externas agendadas; 

V – zelar pelo bom funcionamento do estágio e pelo nome do UNIEURO; 

 

Art. 32. São deveres específicos dos estagiários da prática jurídica real: 

I – cumprir as orientações contidas no Manual de Normas e Condutas dos escritórios-escola; 

II – seguir as especificações das Orientações Gerais; 

III – firmar o termo de compromisso de estágio; 

IV – submeter-se às necessidades do escritório-escola, atuando de acordo com as demandas do campo 

de estágio; 

V – comparecer às atividades externas agendadas ou determinadas pelo Supervisor Técnico ou 

Docente; 

VI – atender aos assistidos com educação e responsabilidade; 

VII – redigir e assinar petições dos processos nos quais participem, juntamente com o Supervisor 

Técnico; 

VIII – participar das audiências e sessões plenários do NPJ; 

IX – acompanhar as publicações oficiais dos processos do NPJ e manter atualizada a agenda de prazos 

e audiências; 

X – cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua responsabilidade; 

XI – agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do NPJ-UNIEURO; 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 33. O regime disciplinar do Núcleo de Prática Jurídica é instituído com o objetivo de prevenir e 

desestimular a prática de condutas discentes prejudicadas ao patrimônio, à imagem e ao conceito da 

Instituição perante a comunidade, bem como ao desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. 

 

Art. 34. Os estagiários do Núcleo de Prática Jurídica estão sujeitos às seguintes penalidades: 

I – advertência, por escrito: 

a) pela falta de comprometimento com os trabalhos do Núcleo, atestada formalmente pelo Supervisor 

Técnico ou Docente; 

b) pela perturbação da ordem e pela descortesia a qualquer integrante do Núcleo e da comunidade; 

c) pela falta de organização com os documentos do escritório; 

d) pela impontualidade habitual. 

II – suspensão, por tempo determinado: 

a) pela reincidência em qualquer das faltas previstas no inciso anterior; 
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b) por erros constantes em orientação ao público ou na elaboração de peças processuais e que, em 

decorrência da gravidade, representem risco ao Direito do assistido ou à Instituição; 

c) pela ausência em audiências e sessões plenárias, nas quais se comprometeu a participar; 

d) pelo não cumprimento de prazos administrativos e processuais. 

III – desligamento: 

a) pela reincidência em qualquer das faltas previstas no inciso anterior; 

b) pela perca de documentos do Núcleo; 

c) pelo uso de meios fraudulentos no desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 35. A aplicação das penalidades de suspensão e desligamento serão aplicadas pela Coordenação 

do Curso Direito, conjuntamente com a Coordenação do NPJ. 

 

Art. 36. Das decisões referentes à aplicação das penalidades de suspensão ou de desligamento caberá 

recurso ao Conselho do Curso, dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar da aplicação do ato. 

 

TÍTULO IV  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 37. As normas deste Regulamento somente poderão ser alteradas após deliberação do Núcleo 

Docente Estruturante e posterior aprovação do Conselho do Curso de Direito, seguindo o 

procedimento deliberativo adotado neste órgão. 

 

Art. 38. Compete ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica dirimir dúvidas referentes a 

interpretação deste Regulamento e suprir as lacunas porventura existentes. 

 

Art. 39. O descumprimento injustificado deste Regulamento por colaboradores da Instituição estará 

sujeito a sanções disciplinares previstas no Regimento Geral do UNIEURO. 

 

Art. 40. O presente Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho do 

Curso de Direito, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, __ de ______ de 2014. 

 

 

 

 

CLEYBER CORREIA LIMA 

Coordenador Geral do NPJ/UNIEURO 

 

 

 

MIRIA SOARES ENEIAS 

Presidente do Conselho do Curso de Direito 
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Apêndice C 

 

 REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – MATRIZ 2014-1 

 

1. ATIVIDADES COMPLEMENTARES REGIDAS POR ESTE INSTRUMENTO 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do acadêmico de Direito nos termos do artigo 4º da Portaria MEC 

nº 1.886/94 e artigo 8º da Resolução MEC nº 9/2004, como exposto respectivamente abaixo: 

Portanto, compreendem pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, monitoria, iniciação científica, estágio não-obrigatório, disciplinas não previstas 

no currículo pleno e outras atividades afins, adquiridas fora do ambiente acadêmico ou mesmo 

dentro dele quando não se tratarem de disciplinas curriculares regulares e obrigatórias. O 

cumprimento das horas de Atividades Complementares estipuladas de acordo com a matriz 

curricular do discente é um dos requisitos obrigatórios à conclusão do curso de Direito. 

As Atividades Complementares do curso de Direito do Centro Universitário Euro-

Americano - UNIEURO são regidas conforme disposições deste Regulamento, no qual se 

define as normas e os critérios para o lançamento de horas complementares, assim como 

quaisquer outras questões inerentes a essas atividades no âmbito do curso.  

 

2. CLASSIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares estão classificadas em cinco grupos e podem ser 

cumpridas pelos acadêmicos segundo critérios materiais, formais e de carga horária 

estabelecidos a seguir, devendo totalizar 180 (cento e oitenta) horas, divididas em pelo 

menos 3 (três) grupos, conforme seguem: 

GRUPO 1: Atividades Complementares de ensino (cômputo máximo de 120 horas de 

atividades desta natureza) 

I - Frequência e aproveitamento de disciplinas ou cursos dentro ou fora do UNIEURO, 

compreendendo área de conhecimento própria do Direito ou de área afim, além de cursos de 

aprimoramento da capacidade de expressão escrita e oral em língua portuguesa. Só poderão 

ser computadas horas de cursos cumpridas durante a graduação de Direito do interessado, 

ainda que em período de frequência em outra IES. 

a) Em se tratando de curso ou palestra cumprida via internet (online) só serão computadas, no 

máximo, 05 (cinco) horas de atividades complementares por aluno, durante todo o curso. 

Para tal controle a Secretaria Acadêmica deverá computar o curso ou palestra no sistema com 

a devida observação expressa. 
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b) Em se tratando de curso de formação profissional do aluno serão computadas no máximo 

10 horas de atividades complementares. 

II- Frequência e aproveitamento de cursos de aprendizagem de informática e de línguas 

estrangeiras. Só poderão ser computadas horas de cursos cumpridos durante a graduação de 

Direito do interessado, ainda que em período de frequência em outra IES. 

III - Monitoria no curso de Direito devidamente formalizada pelo docente responsável pela 

disciplina e anuída pela Coordenação do curso, no limite de 15 (quinze) horas por disciplina.  

IV - Aprovação no Exame de Ordem – OAB: 

a) primeira fase – prova objetiva – 5 (cinco) horas, com a apresentação da listagem oficial do 

resultado fornecida pela OAB; 

b) segunda fase – prova prática – 10 (dez) horas, com a apresentação da listagem oficial do 

resultado fornecida pela OAB; 

c) apresentação do certificado final elimina a necessidade de comprovação requerida nas 

alíneas “a” e “b”, e concede ao aluno a carga horária total de 15 (quinze) horas. 

d) caso o aluno já tenha obtido as horas referidas nas alíneas “a” e “b” não fará jus ao 

recebimento de qualquer hora excedente em razão da apresentação do certificado mencionado 

na alínea “c”. 

Parágrafo único: As horas estabelecidas nos Certificados, Históricos e Diplomas poderão ser 

acatadas pela Coordenação de Curso do Direito, podendo ser concedida como horas de 

atividades complementares, carga horária inferior. 

 

GRUPO 2: Atividades Complementares de pesquisa e extensão (cômputo máximo de 120 

horas de atividades dessa natureza) 

 

I - Participação em projetos de pesquisa (na área de Direito) do UNIEURO, em projeto de 

pesquisa financiado com recursos públicos ou outro projeto com aprovação da Coordenação 

do Direito, cabendo ao interessado a apresentação de certidão ou declaração do docente-

pesquisador responsável que ateste sua participação. Limite de 20 (vinte) horas por projeto 

desenvolvido. 

II - Participação e/ou monitoramento em projetos de extensão, de assistência e/ou atendimento 

jurídico à comunidade em geral, desde que não se trate de atendimento regular em disciplina 

de prática jurídica obrigatória. Limite de 10 (dez) horas por projeto desenvolvido. 

 

III - Comparecimento e/ou apresentação de trabalhos em eventos culturais, técnicos ou 

científicos com cunho jurídico, tais como seminários, congressos, palestras, defesa de 
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dissertações e teses. Será atribuída até 40 horas por evento, ainda que no certificado conste 

número superior de horas. Nos certificados sem carga horária será atribuída a carga horária de 

4 (quatro) horas por dia. 

 

a) No caso de comparecimento do aluno a bancas de monografia (na área de Direito) como 

expectador serão computadas 02 (duas) horas de atividades complementares por cada banca 

assistida, no limite de cinco bancas em um mesmo dia. A coordenação de Direito disponibiliza 

aos discentes um modelo de declaração de participação que deve ser entregue preenchida 

com os dados da monografia (título, autor/es/as, data e local de defesa) e assinatura do 

presidente da banca para que a referida carga horária seja computada ao discente. 

b) Não serão computadas horas de atividades complementares ao aluno em decorrência da 

apresentação de sua monografia perante banca avaliadora. 

 

IV – Publicação de artigo, ensaio, monografia, livro ou similar, de cunho jurídico ou 

propedêutico, serão computadas até 40 (quarenta) horas por atividade. 

 

V - Atividade de representação de turma: serão computadas 30 (trinta) horas ao representante 

e vice-representante de turma por semestre letivo. Para que ambos tenham suas cargas 

horárias computadas, depois de eleitos deve ser preenchida uma ata (Ata de Eleição de 

represente de turma) com o acompanhamento e assinatura da coordenação. 

 

GRUPO 3: Atividades Complementares de estágio extracurricular (não obrigatório) 

pelo corpo discente (cômputo máximo de 120 horas de atividades dessa natureza) 

 

I - Realização de estágio estudantil em órgãos judiciais, órgãos públicos, órgãos da advocacia 

pública em geral, Ministério Público, entidades de classe, departamento jurídico de empresa 

pública ou privada, escritório de advocacia ou de consultoria jurídica, poderá ser computada a 

carga horária constante em Certificado apresentado desde que necessariamente tenha sido 

expedido em papel timbrado próprio da entidade, assinado pelo responsável à supervisão 

direta do estágio, que informe as atividades desempenhadas, o período e a carga horária total 

cumprida no programa. (bem como a cópia do termo de contrato de estágio – TCE, ou seu 

termo aditivo) 

 

a) Em caso de estágio desempenhado em escritório de advocacia ou de consultoria jurídica é 

necessária a cópia do registro do escritório junto ao conselho seccional que tiver sede, 

acompanhado do número de inscrição do escritório na Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB caso seja Associação de Advogados (Art. 37, da Lei no. 8.906/94). 
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Em se tratando de Advocacia individual apresentar cópia do termo de credenciamento do 

escritório junto a OAB seccional (art. 30, da Lei no. 8.906/94), obedecendo ao disposto no 

inciso I. 

Parágrafo primeiro:  Só serão computadas horas de estágio realizado por, no mínimo, três 

meses na mesma entidade concedente. 

Parágrafo segundo: Não serão computadas horas de atividade complementar caso haja vínculo 

empregatício ou estatutário entre aluno e a entidade concedente. 

Parágrafo terceiro: As horas estabelecidas no documento comprobatório de realização de 

estágio, poderão ser acatadas pela Coordenação de Curso do Direito, podendo ser concedida 

como horas de atividades complementares, com carga horária inferior. 

 

GRUPO 4: Atividades Complementares em núcleos temáticos vinculados ao NPJ do 

UNIEURO (cômputo máximo de 120 horas de atividades dessa natureza) 

 

I – Participação do aluno em grupos de estudo voltados à discussão, reflexão e sistematização 

de temas de relevante interesse jurídico e social. 

a) Será expedido pela Coordenação de curso um Certificado de participação ao aluno em que 

constem as horas efetivamente cumpridas. O controle das horas despendidas nessa atividade é 

de responsabilidade do docente coordenador do grupo de estudos. 

 

GRUPO 5: Atividades Complementares por frequência a audiências, sessões de 

julgamento e afins (cômputo máximo de 120 horas de atividades dessa natureza) 

 

I – Participação como ouvinte em audiência regular de processo judicial, de instrução e 

julgamento, audiência pública, sessão de julgamento em órgão Colegiado ligado ao Poder 

Judiciário ou à Administração Pública, esses últimos nos casos de julgamento administrativo. 

Serão computadas 8 (oito) horas de atividade complementar por sessão ou audiência (de 

julgamento) do Tribunal do Júri, e 02 (duas) horas para as demais audiências. 

II- Participação como ouvinte em audiência de conciliação será atribuída 1 (uma) hora de 

atividade complementar. 

 

a) Não serão computadas horas de audiência ou sessão em que o aluno é parte processual, 

preposto ou estagiário do órgão em que realizada. 
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III – Na participação como mesário a carga da atividade será de 6 (seis) horas, mediante a 

devida comprovação. 

IV - Visita aos órgãos judiciários acompanhado de supervisor, computa-se 6 (seis) horas de 

atividades complementares. 

 

3 - NÃO SÃO CONSIDERADAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

I - As atividades profissionais, com vínculo empregatício, estatutário, ou de prestação de 

serviços, ainda que exclusivamente voltadas à ciência ou à prática do Direito. 

II – Atividades relacionadas a treinamento ou exercício de serviço público em que o aluno é 

convocado. 

III – As atividades de estágio estudantil próprias do Núcleo de Prática Jurídica (por ele 

aproveitadas ou através dele realizadas). 

IV – As atividades incompatíveis não interdisciplinares ou não correlatas com o curso de 

Direito. 

V – As atividades anteriores ao ingresso do aluno no curso de Direito (ingresso no UNIEURO 

ou outra IES). 

 

4 - DO REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

I - O registro de quaisquer das atividades complementares deve ser solicitado em 

requerimento institucional próprio, movimentado no setor de protocolo do UNIEURO da 

unidade em que matriculado o interessado, em que conste seu nome, CPD, turma e semestre 

regular.  

 

II - O requerimento deve ser instruído com as cópias dos certificados para efeito de 

autenticação no setor de protocolo a partir de sua confrontação com o original apresentado 

pelo aluno. Fica vedada a entrega de documentos originais, salvo nos casos em que se fizer 

necessária tal apresentação segundo critério da Coordenação do curso de Direito em casos de 

dúvidas quanto à veracidade de dados ou de ilegibilidade da cópia apresentada. 
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III - Caso o certificado não explicite a carga horária da atividade específica, deverá o aluno 

providenciar declaração ou documento equivalente da entidade promotora para a devida 

comprovação. 

 

IV - O requerimento acompanhado da documentação será analisado pela Coordenação do 

curso de Direito e as horas de atividades complementares deferidas serão lançadas no sistema 

eletrônico de dados da instituição pela Secretaria Acadêmica, que deverá providenciar registro 

que conste expressamente a natureza da atividade, a forma de seu cumprimento (presencial ou 

online) e a carga horária nela obtida. O aluno poderá solicitar, via protocolo, a devolução da 

cópia da documentação apresentada. 

 

V - Do indeferimento do cômputo de horas de atividades complementares caberá ao aluno 

movimentar requerimento de revisão acompanhado, ou não, de documentação comprobatória 

necessária no prazo de dez dias úteis a serem contados da data da publicação do resultado de 

seu pedido inicial no sistema eletrônico de dados. 

 

VI - No caso de problemas no sistema de dados poderão ser requisitados ao aluno os 

documentos que comprovem o cômputo das horas de atividades complementares então 

atribuídas. Por tal motivo, recomenda-se arquivo de todos os comprovantes já apresentados à 

instituição. 

 

5 - DO PERÍODO PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  

 

I - As atividades complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre letivo, em 

qualquer turno, inclusive no período de férias escolares. Não obstante, o aluno é o único 

responsável por administrar o cumprimento de atividades complementares de maneira a evitar 

prejuízos às suas obrigações referentes às disciplinas regulares do curso, como presença em 

aula, realização de provas e entrega de trabalhos. 

 

II - Não serão computadas horas de atividades complementares cumpridas em período em que 

o aluno esteve com sua matrícula trancada. 

 

III - O aluno é livre para escolher as modalidades de atividades complementares que pretende 

cumprir, atendo-se ao fato de que é impossível o alcance da totalidade da carga horária 
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obrigatória pela realização de apenas uma dessas modalidades. Como já exposto, há o limite 

de 120 horas que podem ser computadas em cada categoria de atividade complementar. 

 

IV – Os alunos ingressantes no curso de Direito do UNIEURO por transferência externa ou 

interna poderão ter o aproveitamento da carga horária integral de atividades complementares 

extracurriculares cumpridas no curso ou na IES de origem. Para tanto será considerada 

documentação original que instrua o processo de transferência e ateste o cumprimento dessas 

atividades. 

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Direito, com recurso em 

instância final para o Conselho do Curso de Direito do UNIEURO. 

 

II. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Brasília, 03 de fevereiro de 2014. 

 

Coordenação do Curso de Direito 

Centro Universitário UNIEURO 
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Apêndice D 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

MATRIZ 2014-1 

 

 

Seção I - Disposições Gerais 

 

Art. 1º. O presente Regulamento trata das atividades relacionadas ao processo de elaboração 

e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, requisito obrigatório para a 

obtenção do grau de bacharelado no Curso de Direito do Centro Universitário UNIEURO, 

nos termos da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004. 

 

Art. 2º. Compete a Coordenação do Curso de Direito: 

I – apresentar ao corpo discente as linhas de investigação disponibilizadas pela 

Instituição; 

II – divulgar a relação dos orientadores e suas respectivas disponibilidades e áreas de 

conhecimento;  

III – designar os orientadores para acompanharem o processo de elaboração do TCC; 

IV – manter cadastro atualizado de seus integrantes e de suas atividades; 

V – promover eventos e atividades voltadas ao esclarecimento, ao debate e à orientação na 

escolha dos temas e dos assuntos pertinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

VI – receber os trabalhos de conclusão de curso, conforme o disposto no presente 

Regulamento; 

VII – designar  os  orientadores  integrantes  da  Comissão  de  Recursos,  bem  como 

Comissões Extraordinárias e seus respectivos membros para análise dos trabalhos de 

conclusão de curso, quando for o caso. 

 

Art. 3º. O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso será um(a) professor(a) 

designado(a) entre os docentes do UNIEURO para a orientação dos trabalhos, conforme as 

linhas de investigação estabelecidas por esta própria Instituição de Ensino Superior. 

§ 1º Caberá ao orientador: 

I – acompanhar o discente na elaboração do TCC, propor bibliografia pertinente e sanar 

dúvidas que surgirem referente ao tema tratado; 

II – corrigir os TCCs dos seus orientandos, tanto ao longo do período de orientação como 

após o depósito formal do trabalho perante a Coordenação do Curso de Direito; 

III  –  participar  da  Comissão  de  Avaliadores  ou  da  Comissão  de  Recursos  caso  para  

tal  seja designado pelo Coordenador do Curso de Direito. 

 

§ 2º Cada orientador terá no máximo 10 (dez) orientandos por período letivo, sendo que 

suas vagas serão preenchidas por ordem de chegada do aluno orientando, respeitando-se o 

início e o término das inscrições divulgadas pela Coordenação do Curso de Direito. 
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Seção II – Do Processo de Elaboração do TCC 

 

 

Subseção I – Das Inscrições 

 

Art. 4º No prazo estabelecido no Calendário de Atividades do TCC, o aluno deverá 

promover sua inscrição vinculando-se a um orientador de acordo com a linha de 

investigação optada. 

I – Oportunamente, a Coordenação do Curso de Direito divulgará a lista dos orientadores 

para o respectivo semestre, bem como suas respectivas disponibilidades de carga horária 

para o atendimento aos alunos; 

II – A inscrição limitar-se-á à indicação pelo orientando do nome de um Orientador, previsto 

na relação dos orientadores designados pela Coordenação do Curso de Direito. 

III – A Coordenação do Curso de Direito respeitará o número de vagas previsto por 

orientador (10 orientandos) e a ordem de chegada do orientando na inscrição. 

IV - Nas inscrições fora de prazo, a Coordenação do Curso de Direito designará o 

orientador de acordo com as vagas remanescentes e linha de pesquisa escolhida pelo aluno. 

V – Caso o discente opte por mudar de orientador depois de realizada sua inscrição, este 

deverá fazê-lo por meio de requerimento, via protocolo, na Secretaria Acadêmica, devendo, 

respeitar a tempestividade dos prazos para orientação e depósito do TCC. 

Parágrafo único. A inscrição somente poderá ser realizada quando o discente estiver 

regularmente matriculado no Curso de Direito e caso o sistema pedagógico desta IES 

indicar que o mesmo está cursando a disciplina TCC II. 

 

Art. 5º O ingresso tardio do aluno não o eximirá do cumprimento das exigências previstas 

neste Regulamento. 

 

 

Subseção II – Da elaboração do TCC 

 

Art. 6º A mudança de orientador somente será permitida com a devida justificativa 

apresentada pelo aluno e mediante prévia autorização da Coordenação do Curso de Direito, 

respeitados o número limite de vagas por orientador e os prazos estipulados pela 

Coordenação do Curso de Direito. 

 

Art. 7º O TCC consistirá na elaboração de um trabalho do tipo monografia. 

 

Art. 8º A monografia consiste numa dissertação elaborada a partir de um problema de 

pesquisa para tratar de um tema específico de forma sistemática e completa, utilizando-se de 

referencial teórico, contendo entre 30 a 50 laudas. 

 

Art. 9º O TCC será apresentado pelo aluno à Coordenação do Curso de Direito em 03 (três) 

vias impressas e encadernadas em espiral preta (sendo capa transparente e contracapa preta) 

e um CD com a cópia do TCC. 

 

Art. 10º Na elaboração do TCC deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas no 

Manual de Elaboração de Monografia Jurídica da Coordenação do Curso de Direito, as 

regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e a autenticidade do texto. 

 

Art. 11 Durante o processo de elaboração da monografia deverão ocorrer no mínimo 08 
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(oito) reuniões obrigatórias do orientando com o seu orientador, ao longo do período de 

orientação estabelecido pela Coordenação do Curso de Direito, sendo que o número 

máximo de encontros será aquele correspondente ao horário total de orientações do 

professor escolhido. 

 

Art. 12. Durante o processo de elaboração da monografia, ao extinguir o período de 

orientação, o orientador deverá autorizar ou não, mediante documento próprio padronizado 

pela Coordenação do Curso de Direito, o depósito, pelo aluno, de sua monografia na 

Secretaria Acadêmica, para efeito de avaliação da Comissão de Avaliadores. 

 

 

 

Subseção III – Da Avaliação 

 

Art. 13. Será designada uma Banca Examinadora para a avaliação de cada TCC, 

composta por 03 (três) professores do quadro de orientadores do Curso de Direito, sendo 01 

(um) o próprio orientador e os outros 02 (dois) professores designados pela Coordenação do 

Curso de Direito, escolhidos por meio de sorteio entre os orientadores vinculados a 

Coordenação do Curso de Direito. 

§ 1º Cada avaliador dará uma menção de 0 (zero) a 10 (dez) no TCC, sendo que a nota final 

do trabalho será a média aritmética das três notas recebidas. 

§ 2º O aluno vinculado a um orientador, de acordo com a respectiva linha de investigação, 

terá a sua nota lançada por ata em duas vias pela Coordenação do Curso de Direito. A ata 

de notas referente à avaliação do TCC é um documento interno à Coordenação e não poderá 

ser disponibilizada para os discentes. 

§3º Os orientandos desenvolverão uma apresentação oral de sua monografia perante Banca 

Examinadora, tendo 15 (quinze) minutos para sua exposição, com uma tolerância de mais 5 

(cinco) minutos. Os membros da Banca Avaliadora terão 15 (quinze) minutos para sabatinar 

o discente.  

 

Art. 14. Será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, a nota 06 (seis) de 

média, calculada com base nas notas dadas pelos 03 (três) professores da Banca 

Examinadora. 

 

Art. 15. A inobservância dos artigos 10, 11 e do 12, deste Regulamento, leva o aluno à 

reprovação. 

Parágrafo Único. No caso de trabalho considerado inautêntico, em face da gravidade desta 

situação, além da reprovação, o aluno fica, ainda, sujeito às penalidades previstas no 

Regimento Geral do UNIEURO, bem como à legislação vigente no país. 

 

 

 

Subseção IV – Do Recurso 

 

Art. 16 A Coordenação do Curso de Direito poderá designar Comissão de Recurso  para 

analisar os recursos formulados, com competência para decidir, em caráter definitivo. 

Parágrafo único. A Comissão de Recurso será composta por 03 (três) Professores 

convidados dentre os que compõem o quadro de orientadores da Coordenação do Curso de 

Direito, com amplos poderes de revisão, podendo, para o fiel cumprimento de suas 

atribuições, convocar os examinandos para prestarem os eventuais esclarecimentos. 
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Art. 17 Na hipótese de pontuação inferior ao mínimo é facultado ao aluno interpor recurso, 

apresentando as justificativas julgadas pertinentes. 

 

 

Art. 18 Nas hipóteses do artigo 15, deste Regulamento, é facultado, também, ao aluno 

interpor recurso, apresentando as justificativas pertinentes. 

 

Art. 19. Após a divulgação dos resultados do TCC, o aluno tem o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para interpor recurso e a Comissão de Recurso tem igual prazo para a avaliação 

do recurso do aluno e divulgação do seu parecer. 

 

 

 

Seção III – Da Entrega do TCC  

 

Subseção I – Do Período para Depósito do TCC 

 

Art. 20 A monografia será depositada junto ao protocolo da instituição apenas no período 

indicado no Calendário Acadêmico da Coordenação do Curso de Direito, divulgado no  

início  de  cada  semestre  letivo  somente  com  a  ficha  de autorização  de depósito 

emitida  pelo  Orientador,  com  a sua  assinatura. Não cabendo qualquer espécie de 

Recurso para o depósito da monografia, se o orientador identificar que o orientando não 

cumpriu qualquer dispositivo deste Regulamento. 

I – A monografia deverá ser entregue apenas pelo próprio discente ou, excepcionalmente, 

por terceiro através de procuração específica para tal. 

Parágrafo Único. Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo indicado no 

Calendário da Coordenação do Curso de Direito, sob pena de reprovação na disciplina 

TCC. Os casos extraordinários serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Direito, via 

interposição de recurso referente ao depósito intempestivo. 

 

 

Subseção II – Do Depósito 

Definitivo 

 

Art. 21 A monografia que obtiver a pontuação máxima, ou seja, menção 10 (dez), com 

recomendação à publicação da maioria ou unanimidade da banca avaliadora, será 

depositada, em caráter definitivo, na Biblioteca na unidade do UNIEURO no qual o aluno 

esteja matriculado e passará a integrar o acervo de consultas da instituição, em uma via 

impressa e encadernada, com capa dura v e r m e l h a  e letras gravadas em dourado, 

inclusive na lombada. 

 

 

Seção IV – Disposições Finais 

 

Art. 22 O Regimento do UNIEURO aplica-se subsidiariamente à implementação e ao 

desenvolvimento das rotinas previstas no presente regulamento, em especial o Capítulo III 

do Título V que dispõe sobre o Regime Disciplinar do Corpo Discente. 

 

Art. 23 Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso de Direito do UNIEURO. 
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Art. 24 O colegiado do Curso de Direito do UNIEURO pode estabelecer normas 

complementares para o processo de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

atendidas as normas gerais fixadas neste Regulamento. 

 

 

 

Brasília, 03 de fevereiro de 2014. 

 

Coordenação do Curso de Direito 

Centro Universitário UNIEURO 

 

 


