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1.   INTRODUÇÃO 

A preocupação central deste projeto é construir elementos de 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e de melhoria acadêmica do curso de 

bacharelado em Direito da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA.Vale frisar que 

este projeto enseja a plena articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

considerando os aspectos de complementaridade, entre cada uma destas 

dimensões, na formação do bacharel em direito. Entendemos a plena integração 

destas três dimensões como elemento chave de nossa prática pedagógica. 

Este projeto é entendido como um instrumento de intervenção não 

somente pedagógica, mas também político, na medida em que ele articula um 

certo perfil de curso, cuja compreensão é da interação com a realidade regional e 

local no qual se desenvolve. Veiga (1997) define o projeto político-didático-

pedagógico como “um processo permanente de reflexão e discussão dos 

problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua 

intencionalidade, que não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva”. (p.13) 

Neste sentido, este projeto é instrumento de constituição e 

aperfeiçoamento de nossa prática institucional, informando e construindo um 

curso de direito de qualidade e comprometido com os interesses reais e coletivos 

da população de Iturama e região. 

 

2. PERFIL INSTITUCIONAL 

2.1 Histórico  

2.1.1 Da Mantenedora 

A Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada - INSTITUES foi 

fundada em 04/11/1993, na cidade de Iturama, Minas Gerais. 

A INSTITUES tem por finalidade organizar, incentivar e desenvolver o 

ensino superior de graduação e pós-graduação, no país, desenvolvendo estudos, 

pesquisas e extensão no campo educacional.  

a)  Situação Jurídica e Ato de Legislação de Funcionamento  

• Ato de Criação: Portaria  Ministerial n.º 376 de maio de 1998. 

• Ato de Instituição: Autorizada pelo DOU de 08 de maio de 1998. 

• Registro de Estatutos: Contrato Social de Constituição, Nire. n.º 

3121016749-7, deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais, sob o nº 31210167497 em 27/06/2014. 

• Personalidade Jurídica: Sociedade Empresária Limitada. 

• CNPJ/CGC: 00.099.845/0001-86 
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• Razão Social: Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada. 

• Endereço: Av. Domingos Teixeira, n.º 664, Residencial Recanto dos Lagos, 

Iturama/MG, CEP: 38.280-000. 

  

b) Dirigente da Mantenedora  

Prof.ª. Eva Dias de Freitas  

 

2.1.2 DA FACULDADE ALDETE MARIA ALVES – FAMA 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA iniciou suas atividades no dia 28 

de maio de 1998 com o início das aulas no  curso de Ciências Contábeis 

(autorizado através da Portaria nº. 375/98). 

A criação da FAMA nasceu da necessidade de facilitar o acesso da 

população desta região a uma instituição de ensino superior da qual não se 

dispunha num raio de aproximadamente 280 km, além da impossibilidade de 

acesso a outras regiões devido à grande dificuldade de deslocamento por via 

asfaltada. A união de um grupo de pessoas, bem como o apoio de vários segmentos 

da sociedade ituramense e demais municípios vizinhos, propiciou a realização de 

uma pesquisa de opinião entre estudantes do ensino médio daquela  época, 

mostrando necessidade de criação de uma instituição de ensino superior que 

oferecesse aos mesmos, a oportunidade de continuar seus estudos no referido 

nível, contribuindo para maior fixação dos estudantes na região, uma vez que os 

jovens deslocavam-se para São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, 

Jales, Paranaíba, Uberaba, Uberlândia, entre outros, e em geral não retornavam 

para a região, absorvidos que eram, pelos respectivos mercados de trabalho. 

O Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria MEC nº. 375/98, 

de 08/05/1998, publicado no DOU em 11/05/1998, página 01, seção1. No ano de 

1999 foram autorizados os cursos de Administração de Empresas (Portaria MEC 

nº. 890 de 21/06/1999) e Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, 

Administração Escolar e Orientação Educacional (Portaria MEC nº. 1.506, de 

19/10/1999). Em 2002 foi autorizado o Curso de Direito (Portaria MEC nº. 919 de 

27/03/2002). No ano de 2013 foram autorizados os cursos de Engenharia Civil e 

Sistemas de Informação (Portaria MEC nº. 114 de 07/03/2013) e em 2015 foi 

autorizado o curso de Psicologia (Portaria MEC nº. 914 de 27/11/2015)  . 

A Pós-graduação lato sensu, iniciada na Instituição em 2004, oferece vários 

cursos de Especialização presenciais, nas áreas administrativa, contábil, jurídica e 

educacional. 
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As atividades de pesquisa dos discentes de graduação são viabilizadas 

mediante os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, sendo eles: 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC FAMA) e Programa de Iniciação 

Científica (PIC FAMA). 

As ações de extensão, hoje consolidadas, representam outra via de 

direcionamento dos trabalhos acadêmicos, a qual possibilita o contato e o 

intercâmbio permanentes entre o meio universitário e o social, intensificando as 

relações transformadoras entre ambas por meio de processos educativos, 

culturais e científicos, visando à melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa, à 

integração com a comunidade e ao fortalecimento do princípio da cidadania, bem 

como ao intercâmbio artístico-cultural. 

Nesses anos de funcionamento da FAMA, esta vem se consolidando pelo 

seu pioneirismo na geração do conhecimento científico através da oferta de cursos 

superiores de graduação e pós-graduação  alicerçados no tripé ensino-pesquisa e 

extensão, objetivando  a sempre a qualidade na formação dos seus alunos, razão 

maior da existência da Instituição. 

Dessa maneira, a FAMA acredita responder, efetivamente, às demandas 

educacionais da sociedade e participar dos problemas e desafios impostos pelo 

desenvolvimento local, regional e nacional. 

 

a)  Ato de Credenciamento  

Portaria nº. 375/1998  

 

b)  Ato de Recredenciamento 

Portaria nº. 042/2012 

c) Dirigentes da FAMA 

Diretor Geral: Prof. Me. Randall Freitas Stabile 

Vice Diretora: Prof.ª. Me. Ana Paula Pereira Arantes 

 

Quadro 01 – Conceitos dos cursos de graduação da FAMA, com Avaliação Externa 

do MEC (Enade). 
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Administração   3 3   4 3   3 4       
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Ciências 

Contábeis 

  3 3   4 3   4 4       

Direito   2 2   3 3   4 4       

Engenharia Civil            3       

Sistemas de 

Informação 

           4       

Pedagogia 3 3   S

C 

SC   3 4         

Psicologia                4   

Fonte: E-MEC. 1 – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 2 – Conceito de Curso (CC) 

 

Quadro 02 – Conceito Institucional da FAMA, com Avaliação Externa do MEC. 

ÍNDICE VALOR 

  CI - Conceito Institucional: 4 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 4 

  IGC Contínuo: 3.6153 
Fonte: E-MEC.  

 

2.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A FAMA, seguindo sua Missão, atua em ensino, pesquisa e extensão nas 

áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais aplicadas e Engenharia. 

 

2.3 MISSÃO 

Tornar-se centro de referência na região, oferecendo subsídios à alteração 

da estrutura produtiva e nas condições sociais vigentes. Para tanto, propõe-se a 

organizar, incentivar e desenvolver, por meio da indissociabilidade entre ensino 

superior, pesquisa e extensão, a efetividade da capacidade técnica e a cidadania. 

 

2.4 VISÃO 

Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo governo, 

sociedade e cidadãos, como referência em termos da qualidade e excelência de 

seus serviços de ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais 

comprometidos com a melhoria da qualidade de vida e a preservação do espaço 

político-cultural e socioeconômico. 

 

2.5 PRINCÍPIOS E VALORES 

Os princípios da FAMA são: 

• indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• ética; 
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• pluralidade e democracia; 

• respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos; 

fundamentais; 

• liberdade acadêmica; 

• excelência; 

• diversidade; 

• sustentabilidade; 

• compromisso social; 

• valorização de seus docentes, técnico-administrativos e discentes. 

Os valores da FAMA são: 

• responsabilidade social; 

• inclusão; 

• responsabilidade ambiental; 

• promoção do bem-estar social; 

• inovação; 

• interdisciplinaridade. 

 

 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

No contexto regional a FAMA, centrada na cidade de Iturama, MG, atua no 

entorno de uma área que abrange um raio de 200 quilômetros, englobando um 

total de 25 (vinte e cinco) municípios em mais três Estados da região Sudeste e 

Centroeste, sendo: 06 (seis) em Minas Gerais, 12 (doze) em São Paulo, 03 (três) 

em Mato Grosso do Sul e 04 (quatro) em Goiás. Esta área de abrangência totaliza 

1,7 milhões de habitantes (fonte: IBGE 2009). A Figura 1 ilustra a área de 

abrangência da FAMA na região. 
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Figura 01- Área de abrangência da FAMA, Iturama, MG. 

Fonte: Google mapas, 2016. 

 

O município se caracteriza por estar situado na promissora região do 

Triângulo Mineiro a Oeste do Estado de Minas Gerais. A economia está solidificada 

na agricultura e pastoreio, no cultivo da cana-de-açúcar, a produção do álcool e na 

prestação de serviços. Sua estrutura física e a organização urbana fazem dela uma 

referência nos diversos setores da economia, ainda somando a chegada da Usina 

de Biodiesel Triângulo e a implantação o Porto Intermodal de Cargas, que une os 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e deve gerar maior 

desenvolvimento para a cidade e região, além de alavancar o sistema de 

transporte rodoviário e hidroviário brasileiro. Outro destaque fica para o setor 

hoteleiro que conta com diversas opções para o bem estar do visitante e do 

turista. Por isso e demais fatores, Iturama se destaca para realização de novos 

empreendimentos e na perspectiva para melhoria continua na qualidade de vida 

de seus habitantes.  

Na área industrial, encontram-se indústrias de diferentes ramos que 

impulsionam a economia do município com destaques para a Usina Coruripe e o 

Frigorífico Friboi. A cidade também propicia aos investidores uma localização 

privilegiada, mão de obra abundante, Futuramente contará com um Porto 

Intermodal de Cargas, que irá escoar a produção da região diretamente a demais 

portos direcionados na rota ao Porto de Santos.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Santos
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Tabela 01 – Características dos municípios onde a FAMA atua 

Município População IDHM1 Mat. EM2 

Campina Verde 20.052 0.704 708 

Carneirinho 10.030 0.741 323 

Itapagipe 14.916 0.723 393 

Iturama 44.231 0.747 1.320 

Limeira do Oeste 7.436 0.710 207 

Ouroeste 9.733 0.770 362 

São Francisco de Sales 6.188 0.688 195 

União de Minas 4.463 0.672 107 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 1 – IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal ( IBGE, 2010); 2 – Mat. EM: Matrículas no Ensino Médio (IBGE, 2015).  

 

Na região de Iturama, o processo de crescimento e desenvolvimento se dá 

principalmente por uma progressiva industrialização dos setores agrícolas (no 

que se refere, principalmente, ao cultivo da cana de açúcar) e pelos incentivos 

fiscais, que atraiu um maior número de investidores. Como consequência natural 

deste progresso econômico, melhora-se também a empregabilidade e o nível de 

vida das pessoas que habitam no município. 

Atualmente, esta Instituição de Ensino mantém a preocupação de melhor 

preparar a população local para absorver a oferta de empregos surgida. Este 

posicionamento exige maior aproximação com as empresas, visando atender, cada 

vez mais e melhor, as exigências do mercado laboral.  

Cenário importante que continua em franco desenvolvimento é a questão 

ambiental.  Palco de acentuados protestos, atualmente constitui assunto 

obrigatório em qualquer fórum que se preste a tratar ou discutir temas em torno 

de recursos e da sobrevivência humana. Aspectos como o consumo de água 

(consequentemente os mananciais), a qualidade do ar e a própria qualidade de 

vida das pessoas devem ser estudados e debatidos, no sentido de trazer resultados 

práticos ao enfrentamento dos problemas da vida humana. 

A globalização é outro fator que ultrapassou os limites das projeções feitas, 

sendo hoje elemento incontestável de sobrevivência das nações. O comércio 

internacional, a dependência das receitas externas, a necessidade dos produtos 

importados e a generalização da necessidade de negociação internacional colocam 

as empresas em estado de alerta.    

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA,  encontra-se hoje no centro desses 

debates, tendo projetado todas essas necessidades na implantação dos seus cursos 
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desde 1998. Os alunos que adentraram na Faculdade, desde 1998 até hoje, estão 

plenamente ajustados às necessidades do mercado de trabalho e aos novos 

desafios trazidos às empresas e à sociedade como um todo. 

A análise que não pode faltar é a do ambiente das instituições concorrentes, 

que deve ser projetado com uma possível invasão de grandes universidades 

nacionais no mercado regional, contrapondo-se à possível expansão das 

instituições locais. Neste ambiente, a mantenedora da Faculdade Aldete Maria 

Alves – FAMA, acredita que serão vitais tanto o posicionamento quanto a solidez 

financeira e institucional, os quais permitirão a sobrevivência e a própria evolução 

das Faculdades.  

Ciente da necessidade de investimentos na área, a mantenedora da 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA  não descurará do aporte  monetário 

necessário a investimentos, reformas e construções, remuneração condigna o 

corpo docente e técnico administrativo e de apoio, assim como na qualificação, 

aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação “stricto sensu” a esses 

colaboradores e docentes  e  projetou a viabilização, organização, que prevê a 

ampliação da Faculdade, no horizonte do seu PDI, devendo dispor-se de  

investimentos para reformas e construções, adequando a infraestrutura e 

construindo novas salas de aula, nova biblioteca e auditório. 

A mantenedora, Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada – 

INSTITUES, em seus novos cursos previstos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, volta suas atenções na profissionalização da comunidade de Iturama 

e circunvizinhanças  procurando sustar a migração de parte da população por 

carência de estudo e procurará junto à força industrial e comercial da região 

desencadear uma ampliação de oferta de mão de obra, emprego e diversidade 

comercial. 

A FAMA planeja o seu futuro Institucional com os olhares voltados para o 

progresso e desenvolvimento regional, prospectando sua ampliação e seus cursos 

no atendimento às exigências e necessidades da população e do mercado  atuante 

que venham de encontro aos anseios e necessidades na implantação de cursos 

emergentes e duradouros, atendendo os reclamos progressistas e 

desenvolvimentistas da comunidade de Iturama e região. 

 

4. POLÍTICA DE ENSINO 

As políticas institucionais da FAMA estão traçadas e concretizadas em 

programas e ações que combinam a pluralidade, autonomia, ética e transparência, 
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que permitirão a formação de profissionais conscientes do seu papel social, e que 

procurem, portanto, contribuir para a socialização do conhecimento. 

Com essa compreensão almeja-se a proposição de políticas e diretrizes 

institucionais que respeitam as diferenças, a diversidade de ideias, fortalecendo os 

princípios de igualdade, sem privilégios. 

As políticas apresentadas na sequência dos itens são transparentes e serão 

constantemente revisitadas, reavaliadas e ampliadas, sempre de forma 

participativa e colaborativa, pois a FAMA entende que as políticas institucionais 

que orientam seu funcionamento devem ser pensadas de forma integrada, para 

que se consiga realizar, sua missão e seus objetivos. 

O ensino em todos os seus níveis deve obedecer à regulamentações 

específicas, e não se baseia apenas na absorção de conteúdos, mas também na 

interpretação e produção constante do conhecimento. 

O ensino superior defendido pela FAMA é aquele que conjuga elementos 

essenciais à qualidade da formação acadêmica e à inserção de profissionais para 

atender às demandas de mercado do país. Para a efetivação desses elementos, 

as políticas de ensino se constituem na leitura e interpretação teórica, conceitual, 

e metodológica das áreas em que a Instituição pretende atuar. 

Especificamente, as políticas para o ensino, estão fundamentadas na 

legislação, interdisciplinaridade e formação da cidadania, visando à articulação 

entre o conhecimento, relações interpessoais e mercado de trabalho. As 

atividades de ensino observam os princípios da ciência, criação, crítica e reflexão, 

possibilitando formação de profissionais capazes de lidarem com as diversidades 

e solução de problemas. 

O fazer pedagógico é entendido pela FAMA como forma de romper com a 

fragmentação do conhecimento, superando a dicotomias entre teoria e prática, 

ciência e tecnologia, tendo como princípio a ação educativa e científica, mediadas 

pelas atividades de extensão. 

Destaca-se que as políticas definidas para o ensino foram elaboradas após 

ampla reflexão sobre o nível de ensino que pretende ofertar, (ensino superior) 

que possui características únicas a partir de seu principal objetivo, formar 

profissionais de nível superior, qualificados para atender à sociedade e ao 

mercado de trabalho. 

Desta forma, as Diretrizes Políticas gerais para o ensino estão associadas 

ao desenvolvimento de ações articuladas entre o ensino e a sociedade, da 
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cidadania profissional, por intermédio do conhecimento e da interação com 

situações desafiadoras da realidade social. 

Assim, se baseia na oferta de ensino de qualidade voltado para o 

atendimento das necessidades regionais, locais e nacionais e da capacitação e 

preparação do corpo docente proporcionando desenvolvimento das atividades 

pedagógicas de ensino, iniciação científica e extensão relevantes para a formação 

pessoal, profissional e cidadã. 

O conjunto de diretrizes apresentados para o ensino da FAMA, estão em 

sintonia com os objetivos institucionais. 

 

5. POLÍTICA DE ENSINO - GRADUAÇÃO 

A política de ensino de graduação da Faculdade FAMA visa ampliar as 

atividades de ensino em todos os níveis, promovendo a indissociabilidade com a 

pesquisa e a extensão, inclusive articulando a graduação à pós-graduação e 

buscando a melhoria da qualidade do ensino, sempre respeitando a diversidade 

das áreas de conhecimento, mas incentivando a interdisciplinaridade, a atenção às 

mudanças de paradigmas e o atendimento às demandas sociais. 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam 

garantir uma política de ensino que permita uma real compreensão dos 

fenômenos científicos. Nesse sentido a comunicação entre os conteúdos 

curriculares será o modelo fundamental para a consolidação dessas políticas de 

ensino, na produção e difusão do conhecimento. 

A FAMA consolida suas Políticas de Ensino revisando e atualizando os 

Projetos Pedagógicos dos diversos cursos oferecidos, norteados pela missão da 

instituição. Essas políticas têm como indicadores, além da excelência do ensino, a 

qualificação profissional, a postura pautada pela ética e cidadania desenvolvida 

através dos cursos de graduação. 

Afirma-se que essas políticas estão em sintonia com as exigências do 

mercado, uma vez que a FAMA atua nesse cenário preparando seus futuros 

profissionais. Mas, compreende-se aqui uma parceria e não uma mera 

subordinação às condições de mercado, propondo e posicionando-se na concepção 

de melhorias tanto sociais como econômicas, através do compromisso com a 

formação científico-tecnológica e ética dos acadêmicos. 

O compromisso das políticas de ensino está ancorado nos princípios da 

participação e respeito às manifestações dos diversos grupos que compõem a 
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comunidade acadêmica e a sociedade, bem como com a reflexão sistemática do 

projeto institucional e do diálogo interdisciplinar constante. 

Através da identidade de cada curso e em sintonia com as diretrizes 

curriculares nacionais, as Políticas de Ensino da FAMA buscam propiciar aos 

acadêmicos aprendizagem permanente, através do estreito relacionamento com a 

pesquisa e a extensão, proporcionando conhecimento também além das salas de 

aula. 

Assim, os cursos de graduação objetivam formar profissionais capazes de 

produzirem uma articulação entre o desenvolvimento de conhecimentos gerais, 

básicos e específicos de uma determinada profissão, que permitam ao graduado a 

elaboração de uma concepção de mundo e de atividades de trabalho perpassados 

pela diversidade, devido à dinâmica dos contextos que se organizam e 

reorganizam, a todo o momento, e exigem novas ações profissionais que 

incorporem o genérico e o peculiar. 

Compatível com o acima exposto, a estrutura da organização curricular se 

concretiza na oferta de três núcleos de componentes curriculares: 

1. formação geral; 

2. formação básica; e 

3. formação específica. 

Os componentes curriculares que fazem parte do núcleo 1 visam capacitar 

o graduando a identificar e a analisar diferentes aspectos constitutivos da 

realidade, como também identificar, compreender e analisar diferentes saberes, 

processos de comunicação e especificidades culturais. 

Aqueles que constituem o núcleo 2 têm em vista habilitar o estudante a se 

apropriar dos conhecimentos nucleares da área de conhecimento na qual o seu 

curso está inserido e utilizá-los em novas construções de atividades profissionais. 

Os que fazem parte do núcleo 3 buscam habilitar o estudante a se apropriar do 

conhecimento teórico, prático e tecnológico relativo a um determinado campo de 

atuação profissional e empregá-lo de modo inovador. 

Ressalta-se a valorização constante pela Instituição, da preparação e 

qualificação de seu corpo docente e do corpo técnico-administrativo, que são 

agentes decisivos na concretização das Políticas de ensino implementadas no dia-

a-dia, nos espaços educativos da FAMA. 

Em síntese, para garantir a qualidade sempre buscando a excelência do 

Ensino, a FAMA empreende ações como: atualização dos processos pedagógicos e 

administrativos, modernização e instalação de laboratórios que atendam ás 
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demandas dos cursos, efetiva qualificação do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, ampliação do acervo bibliográfico com clara política de atualização 

do acesso, informatização de procedimentos e a disponibilização de recursos 

audiovisuais de última geração. 

O nivelamento dos alunos ingressantes é realizado sempre que necessário 

visando possibilitar a estes alunos um melhor acompanhamento do curso.  

As políticas de ensino para os cursos de graduação da FAMA guiam-se pelas 

seguintes diretrizes: 

• organizar e estruturar mecanismos que propiciem a integração das 

diferentes áreas de conhecimento e referenciais para operacionalização e 

avaliação continuada dos projetos pedagógicos dos cursos, aprimorando a 

qualidade acadêmica, o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 

relevantes para atender à configuração atual e demandas do mercado de trabalho 

e do setor produtivo; 

• conceber cursos de graduação com identidade e diferenciais 

competitivos específicos, fundamentados na integração do ensino com a iniciação 

científica e a extensão, via atenção às necessidades do público- alvo, a integração 

sistêmica dos currículos e o atendimento aos parâmetros legais estabelecidos 

pelo MEC; 

• desenvolver a capacidade de aprendizagem continuada e  a constante 

adaptação aos novos desafios, com elevado potencial de inserção profissional, 

espírito empreendedor, demonstrado pelo engajamento e comprometimento com 

os problemas da comunidade e do meio ambiente; 

• formar profissionais com espírito crítico para analisar e interpretar 

as informações, domínio de habilidades instrumentais básicas, senso ético e 

formação cidadã; 

• acompanhar a ação pedagógica para atendimento das contínuas e 

emergentes mudanças no processo de ensino  e aprendizagem; 

• rever e atualizar periodicamente os projetos pedagógicos, dos 

ordenamentos institucionais em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI. 

 

6. POLÍTICA DE ENSINO -  PÓS - GRADUAÇÃO  

A pós-graduação lato sensu pensada pela FAMA deverá refletir a 

antecipação das tendências relativas à especialização em torno das diversas áreas 

do conhecimento, considerando a vivência profissional, o estímulo à prática 
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profissional para um mercado de trabalho que muda rapidamente e exige 

pessoas cada vez mais preparadas. 

Portanto, deverá utilizar o conceito de interdisciplinaridade e 

proporcionar conhecimentos para a construção e gestão de diferenciais 

competitivos e proposição de valor, percursos alternativos de formação, de forma 

compatível com os avanços  científicos e tecnológicos. 

Os cursos devem ser elencados considerando a demanda regional e os 

avanços tecnológicos. 

Assim, exigirá professores mestres, doutores e profissionais de destaque em sua 

área  de  atuação,  conteúdos  atualizados  com  as  exigências  atuais,  

componentes curriculares desenvolvidos por meio de metodologias avançadas e 

ampla troca de experiência. 

A FAMA atua na área de pós-graduação desde 2002. Foram promovidos 

vários cursos de pós-graduação em nível de especialização lato-sensu, permitindo 

o aperfeiçoamento necessário a diversos profissionais.       

As políticas de ensino para os cursos de pós-graduação da FAMA guiam-se 

pelas seguintes diretrizes: 

• Formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas 

e processos tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores; 

• Abranger as áreas e linhas correlatas à graduação, mediante 

diagnósticos prévios e observância dos aspectos legais, organização sistêmica dos 

componentes curriculares, organização acadêmica e administrativa e gestão do 

corpo docente; 

• Estabelecer de relações de cooperação e parcerias com outras 

instituições de ensino e pesquisa para implementar os programas de pós- 

graduação. 

 

7. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A extensão universitária na FAMA tem-se firmado na prática cotidiana 

como um elo de permanente interação com a sociedade, especialmente com as 

comunidades e segmentos populares de Iturama e Região. Essa postura requer o 

rompimento da compreensão tradicional da extensão como difusão de 

conhecimentos. Significa dizer que a produção do conhecimento pela prática da 

extensão, acontece a partir do encontro do saber acadêmico com os diversos 

outros conhecimentos possíveis. 
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Essa postura dialógica, e não impositiva, resultante da participação e do 

confronto com a realidade, implica a formação mais qualificada e engajada dos 

estudantes; a atualização e qualificação do professor, ampliando os conteúdos 

trabalhados em sala de aula; e, sobretudo, a transformação social, pois o 

conhecimento produzido imediatamente será apropriado por quem dele necessite. 

Nessa perspectiva, para o estabelecimento da extensão na FAMA, várias 

ações articuladas e concomitantes são empreendidas. Normas e incentivos tem 

sido criados para desenvolver uma ambiente de motivação, por exemplo, a 

obrigatoriedade da ação extensionista nos currículos dos cursos de graduação 

enquanto atividade complementar. 

Na relação com a sociedade e suas instituições tem-se procurado 

estabelecer as parcerias para a promoção do acesso de pessoas e segmentos 

populares às políticas públicas. Nesse particular, a política de extensão da FAMA 

tem contribuído para a geração de trabalho e renda, educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável, combate ao analfabetismo, inclusão digital, 

formação de professores, inclusão, preservação da cultura afro brasileira e 

indígena e outras iniciativas de igual importância social e acadêmica. 

Para os próximos cinco anos, deverá se intensificar o processo de 

institucionalização da extensão na FAMA, considerando as ações estruturantes já 

implementadas. Contudo não se pode, em momento algum, deixar de estabelecer 

estratégias que visem ao alcance dos objetivos fundamentais: 

a) reafirmar a extensão como indispensável na formação e qualificação da 

comunidade acadêmica, construída no confronto com a realidade social; 

b) integrar as políticas de extensão às demais políticas de ensino superior; 

e 

c) inserir a extensão no mesmo nível e articulada ao Ensino e à Pesquisa. 

Na FAMA pretende-se que a extensão seja capaz de: 

I. articular-se com o desenvolvimento das atividades de ensino e de 

pesquisa; 

II. propiciar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, 

pressupondo interação entre os conhecimentos técnicos, ecológicos, sociais, 

econômicos, culturais e políticos; 

III. auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, alicerçando-se 

nas prioridades do local, regional e do país, nesta ordem, e 

IV. promover a articulação da FAMA com a comunidade e seus segmentos 

significativos, inclusive órgãos públicos. 
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8. POLÍTICAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A FAMA considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu 

projeto acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática e indissociável do 

ensino, pesquisa e extensão na formação dos futuros profissionais, entendendo 

que a construção do saber científico é fundamental na formação de profissionais 

capazes de se posicionar e atender às demandas da sociedade. 

Estimula a articulação entre as Linhas de Pesquisa com as várias áreas do 

conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, potencializando 

a missão institucional e a inserção da Faculdade no contexto nacional e 

internacional, de forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação e às atividades de extensão da Faculdade. 

Acredita ainda que a pesquisa é fundamental na prática docente, 

juntamente com o ensino e a extensão, evitando assim que o professor será mero 

reprodutor de conteúdo. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de 

inserção de alunos de graduação na pesquisa científica, desenvolvida 

prioritariamente enquanto pesquisa bibliográfica. Na FAMA a pesquisa pode ser 

desenvolvida nos seguintes programas: 

 

a. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC/FAMA) - é um programa centrado na iniciação científica de novos talentos 

em todas as áreas de conhecimento. Voltado para o aluno de graduação, e servindo 

de incentivo à formação, privilegia a participação ativa de alunos em projetos de 

pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada e 

continuada. Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, 

fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à continuidade de sua 

formação, de modo particular, na pós-graduação.  

O PIBIC/FAMA obterá anualmente, da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior (INSTITUES), uma quota de bolsas de iniciação científica que serão 

distribuídas de acordo com critérios de mérito acadêmico. O desenvolvimento do 

aluno bolsista será acompanhado pela Coordenação de curso através de relatórios 

semestrais e em eventos científicos onde todos os bolsistas terão a obrigação de 

apresentar seus trabalhos.  
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b. Programa de Iniciação Científica (PIC/ FAMA) - envolve todos os 

alunos que desenvolvem atividades de IC na FAMA, sejam com bolsas concedidas 

por instituições de fomento (CNPq/Fapemig) ou ainda sem bolsas, desde que 

cumpram com os requisitos estabelecidos pela Instituição.  

A FAMA compromete-se com a produção do conhecimento, tendo em vista 

a participação na melhoria da qualidade de vida da sociedade que atua. Para tal, 

entende-se que o fortalecimento da pesquisa, agrega valor aos processos, produtos 

e serviços produzidos em Iturama e região, fomentando intensamente o processo 

de inclusão social. 

Nesta direção, a pesquisa na FAMA orienta-se pelos seguintes objetivos: 

• desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização do 

conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável;  

• estimular a pesquisa e, a partir do conhecimento gerado, agregar valor 

a produtos, processos e serviços;  

• despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais 

entre estudantes de graduação; 

• possibilitar ações extensionistas visando sanar lacunas/deficiências 

diagnosticadas pela pesquisa; 

• estimular a inovação tecnológica entre os pesquisadores e despertar a 

consciência com relação ao importante papel da inovação para o aumento da 

competitividade da nossa economia; 

• possibilitar através da pesquisa o desenvolvimento sustentável 

regional. 

 

 

9. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas e 

requer sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da 

diversidade dos alunos e ofereçam respostas adequadas às suas características e 

necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos para o cumprimento 

da ação educativa, mas, sim, como fatores de enriquecimento. 
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Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, 

educacionais e  arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja 

alcançada. Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática 

inclusiva existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou 

continuadas.  

A Política de Educação Inclusiva da FAMA obedecerá aos seguintes 

princípios: 

• desenvolver ações de modo a assegurar a plena integração da pessoa 

portadora de deficiência no contexto  educacional; 

• estabelecer mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos; e 

• respeitar às pessoas portadoras de deficiência. 

• Adaptar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização escolar, para atender às necessidades individuais; 

• promover atendimento especializado com professores ou profissionais 

com especialização adequada; 

• adequar a estrutura física, o mobiliário e os equipamentos da FAMA 

para atender a educação inclusiva, 

• garantir a permanência do aluno com necessidades educacionais 

especiais nas salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades 

específicas e as devidas adaptações curriculares; 

• Integração dos PNE1 nas atividades artísticas e culturais da instituição 

e no Núcleo de Apoio ao Discente – NAD oferecendo, quando necessário, 

atendimento individualizado; 

• realizar um trabalho conjunto com o CIEE2 para encaminhar o 

educando ao mundo de trabalho; 

• Romper as barreiras culturais, afetivas e educacionais, que dificultam 

a inclusão dos portadores de necessidades especiais na Faculdade; 

• Promover educação continuada aos funcionários técnico-

administrativos e professores visando o melhor atendimento ao  portador de 

necessidades educacionais especiais, (física, motora, sensorial, ou mental). 

 
1 PNE – Portadores de Necessidades Especiais 
2 Centro de Integração Escola Empresa 
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10. POLÍTICAS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

As políticas de gestão e avaliação institucional para os próximos cinco anos 

estarão centradas numa atualização do sistema de planejamento da faculdade, 

com a institucionalização do planejamento estratégico tendo como norte os 

resultados oriundos da auto avaliação realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, assim como das deliberações dos órgãos colegiados. Desta forma 

observa-se uma participação mais efetiva da comunidade acadêmica na gestão 

institucional. 

São objetivos da gestão da FAMA: 

• coordenar e fomentar as atividades de caráter administrativo e 

operacional da Faculdade; 

• implementar programas de qualificação com vistas ao aprimoramento 

de seu corpo docente e técnico-administrativo, visando à formação continuada e à 

melhoria da atuação profissional; 

• promover a adequação da infraestrutura em função da qualidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

• manter a ouvidoria na busca de informação eficaz à gestão; 

• manter a instituição atualizada em relação às inovações tecnológicas. 

A auto avaliação institucional tem como objetivo possibilitar que os 

resultados obtidos com   essa avaliação forneçam os subsídios necessários à 

reflexão e revisão de políticas, programas e projetos que favoreçam os processos 

de gestão em todas as instâncias da FAMA. 

11. POLÍTICA PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Para que se compreenda a grande responsabilidade social e de inclusão da 

FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves, pela capacitação de trabalhadores e pela 

formação de profissionais qualificados para a atuação no mercado da microrregião 

de Frutal na qual é a área de atuação da mesma, é oportuno apresentar, 

sinteticamente, uma caracterização desta região, que tem como predominância a 

atividade agropecuária, em especial a pecuária leiteira e a pecuária de corte, mas 

apresentando uma forte tendência de migração para a cultura da cana-de-açúcar.  

Além da cultura da cana-de-açúcar a região se caracteriza também pelo 

plantio da soja, algodão, milho, sorgo, abacaxi e frutas em geral. A região por 

mesclar grandes e pequenas propriedades, desenvolve grande tendência a 

agroindústria com a produção de frutas e derivados do leite para o mercado local e 
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exportação. Por ter grande extensões de áreas cobertas pelas águas do Rio Grande 

e Rio Paranaíba, existe uma tendência para o turismo em algumas cidades, já que a 

exploração de hotéis fazendas, pesqueiros e condomínios destinados a construção 

de ranchos é bastante visível nesta região. Por estar em uma posição privilegiada 

com uma grande bacia hidrográfica, tem atraído estudos para a implantação de um 

porto intermodal no município de Iturama que servirá como apoio logístico para o 

escoamento de parte da produção de 4 Estados (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Goiás e São Paulo). 

Dado esse panorama, verifica-se a grande demanda educacional que se 

apresenta a FAMA para o desenvolvimento desta parte do Estado, sobretudo em 

termos de educação profissional e tecnológica. Sua função social, como instituição 

de ensino superior, alarga-se na medida em que atualmente exige-se das pessoas 

formação ao longo da vida, o que implica o desenvolvimento de competências 

geradoras da capacidade de percepção e expressão na qual o cidadão/profissional 

precisa estar não só atualizado em sua área específica como também em relação 

ao que está acontecendo em seu entorno. Essa concepção de educação inclusiva 

pressupõe o comportamento crítico e criativo, audacioso e desencadeador de 

ações voltadas à solução de impasses e problemas do cotidiano.  

 Portanto, a responsabilidade social na FAMA é um tema que deve estar 

presente nas atividades e ações empreendidas pelos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. Deve ser considerada nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) 

de forma transversal, estando presente no modelo de ensino, pesquisa e extensão, 

de gestão bem como dos diferentes processos de avaliação. 

Nesse sentido, a FAMA procura sempre conscientizar, orientar e estimular 

práticas socialmente responsáveis, tais como: a disseminação de conhecimentos 

sobre a responsabilidade social e o incentivo de ações indutoras de valores à 

sociedade. 

 Na perspectiva das instituições de ensino superior, a FAMA se defronta 

simultaneamente com a necessidade de qualificar seus discentes contemplando as 

variáveis ambientais, e responsabilidade ética e social na sua formação, e também 

de internalizar as práticas mais adequadas de gestão. Na medida em que a 

Instituição evolui nessas práticas estará contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa, econômica, social, ética e ambientalmente responsável.   

A responsabilidade social inclui como subtemas: o meio ambiente, o 

desenvolvimento econômico e social, a memória cultural, produção artística e do 
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patrimônio cultural, a educação em direitos humanos assim como das relações 

étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira. 

 

 

12. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável conduz as 

organizações contemporâneas a colocar a questão ambiental como um dos pontos 

centrais na sua atuação. Nesse sentido, a FAMA vêm desenvolvendo projetos, 

programas e ações que demonstram a responsabilidade ambiental da instituição.  

A FAMA envida esforços para promover as seguintes ações ligadas a 

impactos ambientais: 

• Incentivar a produção de conhecimentos sobre a problemática 

ambiental de uma forma interdisciplinar e transversal, com abordagem local e 

também regional; 

• Fortalecer a disseminação e intercâmbio de conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável. 

• Ampliar ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes 

curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, 

estimulando parcerias e transferência de conhecimentos. 

 

 

 

13. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

Dentre as diversas possibilidades que a FAMA adota como Instituição de 

Educação Superior para exercer o seu compromisso social, apontam-se duas 

dimensões importantes: a formação pessoal e a transformação social. 

A função essencial da FAMA configura-se no desenvolvimento pleno do 

educando, abrangendo capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, 

traduzida, articulada e/ou complementada em inserção na realidade social, 

envolvimento com projetos comunitários e implementação de propostas que 

contribuam para a transformação social. 

Ações promovidas pela FAMA devem possibilitar o desenvolvimento 

econômico e social de parcelas menos favorecidas da comunidade externa à IES.  
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14. POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL, PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

A FAMA tem como objetivo central de sua política de preservação à 

memória cultural, produção artística e do patrimônio cultural desenvolver ações 

em favor da preservação do patrimônio cultural e da memória e divulgando a 

produção artística e cultural de Iturama e região. 
 

 

15. POLÍTICA DE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E ENSINO DA HISTÓRIA E 

CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA 

As ações decorrentes das relações étnico-raciais e do ensino da  história e 

cultura indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história 

e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 

dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e 

o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil. 
 

 

16. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

A FAMA desenvolverá ações na área de Educação em Direitos Humanos 

referentes ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e 

coletivas. 
 

 

17. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

A comunicação  institucional interna e externa requer transparência e 

diretrizes específicas, visando consolidar a marca institucional na região e no 

setor educacional, bem como valorizar os cursos, programas e atividades gerando 

respeito, credibilidade e relevância junto à sociedade e ao mercado de trabalho. 

O site institucional reúne as informações sobre os serviços educacionais 

prestados, bem como disponibiliza à comunidade acadêmica o autoatendimento, 

facilitando a interação com os sistemas acadêmicos e de controle administrativos 

da Instituição. 
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A Ouvidoria tem como objetivo principal a integração entre a comunidade 

acadêmica, sociedade e a Instituição, por meio de um canal de comunicação 

direcionado para dar soluções imediatas e conciliadoras e ao mesmo tempo como 

fonte de informações sobre a Instituição, cursos, programas e serviços ofertados. 

Neste sentido o processo de comunicação interna e externa abrangerá as 

seguintes diretrizes: 

• promover a comunicação com a sociedade, mantendo coerência com 

as ações constantes nos documentos oficiais e de gestão; 

• promover a interação institucional que valorizem a prática da 

responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços educacionais 

sintonizados com as necessidades regionais; 

• adotar procedimentos de comunicação alinhando todos os setores e 

áreas, atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos 

construídos, utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, 

eventos entre outros; 

• planejar a comunicação mediante a escolha adequada de ferramentas 

que melhor se adaptem aos objetivos de cada processo; 

• utilizar de forma proativa dos canais de comunicação como o site 

institucional, as redes sociais, as rádios locais, os carros de som, as mídias 

impressas e digitais, outdoor, e-mail entre outros; 

• divulgar as informações contidas nos documentos institucionais 

(regulamentos, portarias,  manual do aluno, atas de reuniões, ordenamentos 

institucionais, etc.). 
 

 

 

18 POLÍTICA PARA MANUTENÇÃO E GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO  

A FAMA deve manter permanentemente organizado e em condições 

adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo 

Acadêmico sob sua guarda. 

O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações 

definidos no Código e na Tabela constantes na portaria MEC n° 1.224, de 18 de 

dezembro de 2013, devendo a FAMA obedecer a prazos de guarda, destinações 

finais e observações previstos nessa Portaria. 

O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
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O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos 

e agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão.  

A FAMA pertencente ao sistema federal de ensino deverá manter 

atualizado no Ministério da Educação, o nome completo e número de Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela guarda e conservação do Acervo 

Acadêmico, designado "Depositário do Acervo Acadêmico" (DAA) da Instituição. 

O representante legal da FAMA, a Mantenedora, o Depositário do Acervo 

Acadêmico e os Depositários do Acervo Acadêmico precedentes são 

solidariamente responsáveis pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

A política de Acervo Acadêmico conta com regulamento próprio. 
 

 

19 POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 

O conceito de inclusão social está basicamente relacionado ao acesso de 

todos aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como fundamento o 

respeito às diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-se, 

portanto, às questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias, 

informações e serviços, bem como a valorização das expressões culturais, as 

escolhas religiosas, a diversidade racial e a orientação sexual, sendo o princípio 

do respeito à diversidade o que mais  atende a questão da inclusão social. 

O Brasil, um país indígena, colonizado por europeus, formado pela mão de 

obra negra escrava, apresenta uma ampla riqueza cultural e encontra-se em 

desenvolvimento, porém ainda apresenta grande número de pessoas sem acesso 

a um dos requisitos básicos para o desenvolvimento econômico, a educação. 

Neste sentido, a FAMA entende que no âmbito de sua atuação, o processo 

de inclusão social requer Diretrizes Políticas, quais sejam: 

• possibilitar acesso a programas de financiamento para estudantes 

com baixo poder aquisitivo; 

• realizar de eventos, debates, discussões e pesquisas identificando 

causas sociais relevantes, integrando o valor das ações de inclusão social aos 

objetivos da instituição; 

• desenvolver ações voltadas para os grupos da terceira idade; 

• apoiar eventos, pesquisas e publicações relacionadas à inclusão 

social; 

• realizar programa de nivelamento, apoio psicopedagógico e incentivo 

à iniciação científica, tendo como meta a inclusão social; 

• fomentar programas de valorização da diversidade, de ações de 
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voluntariado e medidas socioeducativas. 

 
 

20. POLÍTICA PARA AS INTERFACES SOCIAIS 

As diferenças culturais, sociais, raciais, religiosas, econômicas e outras que 

garantem a diversidade têm sofrido alterações significativas ao passo que a 

tecnologia e o acesso à informação tem se desenvolvido, modificando a vida do 

homem, e a forma como conhecemos, aprendemos, entendemos o mundo e a nós 

mesmos tem se transformado. 

O conhecimento, sua evolução e geração tem se modificado, o processo 

pelo qual o homem tece novos saberes e os dissemina, também. O aceleramento 

das formas de acesso da informação em todos os níveis não pode ser ignorado. 

A educação e as instituições de ensino se deparam com uma diversidade 

muito mais complexa e em constante transformação. A articulação entre o 

atendimento das interfaces sociais deve estar voltada para assegurar a integração 

do aluno com a comunidade em geral. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais da Instituição estão 

alicerçadas nos parâmetros orientadores da legislação vigente, como o que está 

estabelecido na Lei  nº 9.394/96, Art. 43, inciso VI: “estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de parceria” e no atendimento das necessidades de sua comunidade acadêmica. 

A Instituição pretende formar e estabelecer relações de parcerias com a 

comunidade e com o entorno, com outras instituições de ensino e pesquisa 

(públicas ou privadas), e também como o setor produtivo. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais estão assim apresentadas: 

• estabelecer parcerias para implantação de projetos que viabilizem a 

capacitação técnica e prática, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano; 

• realizar ações que viabilizem as interfaces sociais junto à sociedade 

em geral; 

• divulgar junto às entidades externas, comunidade acadêmica e 

comunidade em geral sobre as atividades voltadas às interfaces sociais realizadas 

pela Instituição. 
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21. POLÍTICA PARA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE 

LABORATÓRIOS 

As instalações físicas foram pensadas para atender a todos os requisitos 

necessários para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão que a 

Instituição oferecerá. A projeção da infraestrutura considera as orientações das 

normas arquitetônicas e atende a questões de conforto, acessibilidade e 

segurança necessários para que o corpo social possa realizar todas as atividades 

acadêmicas previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 

As instalações direcionadas às atividades de ensino e iniciação científica e 

laboratórios estão adequadas para esse fim e todos os ambientes contam com 

sistema de segurança, iluminação, ventilação, equipamentos e mobiliários 

adequados. 

A política da infraestrutura e equipamentos de laboratórios prevê a 

manutenção, expansão e atualização das condições das instalações e 

equipamentos de laboratório para assegurar que os alunos, docentes e demais 

funcionários terão a todo o tempo condições de desempenharem suas funções no 

que tange ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativas.  

 A  aquisição, manutenção e atualização dos equipamentos de laboratório 

é colocada em prática por meio do Plano de Aquisição, Expansão e Atualização 

dos equipamentos de laboratório. 
 

 

22. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA 

A Lei n. 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual deve ser atendida em sua 

totalidade na FAMA. 

Capítulo I – Da Caracterização 

Art 1o. Conforme o disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de 

síndrome clínica caracterizada da seguinte forma: 

• deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e 

da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal 

e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 

falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; 
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• padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

Parágrafo único. A pessoa com transtorno do espectro autista é 

considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

Capítulo II – Das Diretrizes 

Art. 2o. São diretrizes desta Política de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista: 

- a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

- a participação da comunidade junto a IES, na formulação de políticas 

voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social 

da sua implantação, acompanhamento e avaliação; 

- o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

- o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis; 

- o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 

problema relativo ao transtorno do espectro autista na IES, na região e no País. 

Capítulo III – Dos Direitos 

Art. 3o.  São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, na IES: 

- a tratamento digno, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 

da personalidade e a segurança; 

- a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com 

transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino, terá direito 

a acompanhante especializado. 
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Art. 4o. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a 

tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade e nem 

sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 

Capítulo IV – Das Disposições Finais 

Art. 5o. A IES não poderá recusar a matrícula de aluno com transtorno do 

espectro  autista, ou qualquer outro tipo de deficiência. 
 

 

23. POLÍTICA PARA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO  

A atualização do acervo é realizada conforme a verba disponível no 

planejamento financeiro da INSTITUES.  

A indicação da bibliografia básica ou complementar é vista de acordo com o 

Plano de Ensino do Docente em consonância com o Projeto Político Pedagógico do 

Curso.   

A Política para Atualização do Acervo Bibliográfico é regida por 

regulamento próprio. 

 

24. POLÍTICA DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO    

24.1 Aspectos iniciais - Atividades complementares, de Extensão e 

Curricularização da Extensão: diferenças e semelhanças  

Além da pesquisa e do ensino, as IES devem diversificar suas práticas de 

aprendizagem. Entre elas, destacam-se: as atividades complementares de ensino, 

pesquisa e extensão.  

São práticas acadêmicas que têm por objetivo diversificar o processo de 

ensino- aprendizagem, propiciando vivências significativas por meio da 

participação do estudante em espaços de formação social, humana e cultural: 

articulando teoria e prática, contribuindo, assim, para sua formação profissional e 

cidadã ampla, bem como a compreensão ampla dos processos históricos culturais 

e sociais.  

Elas consistem em Atividades Esportivas, de iniciação, tecnológica e de 

formação profissional; atividades associativas de cunho comunitário e de interesse 

coletivo. Participação como ouvinte de atividades de extensão. Essas atividades 
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podem ser realizadas na própria FAMA, e em outras instituições de ensino 

superior, em organizações públicas e/ou privadas, conforme planejamento e/ou 

acompanhamento da Coordenação de Curso.  

As atividades complementares são de natureza de ensino, pesquisa e 

extensão.   

 São atividades complementares desenvolvidas com protagonismo estudantil na 

diversidade de articulações entre a instituição que estuda e a sociedade.  

Essas atividades podem ter natureza esportivas, cultural, científico, laboral, de 

iniciação, tecnológica e de formação profissional; atividades associativas de cunho 

comunitário e de interesse coletivo. Nelas, o discente deve ter participação como 

facilitador de atividades de extensão.  

Os estudantes podem realizar essas atividades na própria FAMA, e em 

outras instituições de ensino superior, em organizações públicas e/ou privadas, 

conforme planejamento e/ou acompanhamento da Coordenação de Curso.  

A grande diferença entre as atividades de extensão e as atividades 

complementares é que nas primeiras, os discentes devem atuar como membros 

proativos de ações de extensão e em projetos de Extensão, Arte e Cultura da 

FAMA, na condição de bolsistas remunerado ou voluntário e/ou coloboradores em 

Projetos.  

Alguns pontos trazidos pela nova legislação, Resolução N° 07/2018 do CNE. 

Conforme Art. 7o: “São consideradas atividades de extensão as intervenções que 

envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior 

e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e 

conforme normas institucionais próprias. ”  

Podem ser:  

•   programas;  

•   projetos;  

•   cursos;  
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•   eventos;  

•   prestação de serviços  

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 

2012, p. 42)  

A curricularização da extensão é um processo pelo qual as atividades 

extensionistas desenvolvidas pelos alunos são alinhadas aos Projetos Político 

Pedagógicos (PPCs) dos Cursos e são creditadas durante todo o período curricular. 

A implementação deste processo se dará de formas distintas, assim como serão 

diversificadas as possibilidades de atuação dos estudantes em atividades 

curricularizadas, tais como as previstas nas atividades de extensão já conhecidas 

pela comunidade interna da FAMA.  

Como estabelece a Resolução CNE/CES N° 7, de 18 de dezembro de 2018, as 

atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total 

da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão 

fazer parte da matriz curricular dos cursos até dezembro de 2022 (Parecer CNE 

N°498/2020, 06/08/2020). 

Nos PPCs dos cursos deve ser inserida na matriz curricular um campo para 

Atividade Curricular de Extensão ACE (carga horária mínima de 10% da carga do 

curso), que terá como objetivo a contabilização da carga horária extensionista 

realizada nos cursos, e orientar os/as discentes sobre como cumprir esta carga 

horária ressaltando o valor das atividades de extensão na sua formação.  

Os colegiados dos cursos deverão elaborar um planejamento contínuo de 

gestão e controle das ofertas de ações, projetos de extensão e programas das 

disciplinas.  
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24.2. Vantagens da curricularização da Extensão  

Com a curricularização da extensão, os cursos deverão ter em seus PPCs 

uma ou    mais modalidades de atividades curricularizadas, isso permitirá que:  

a)  mais estudantes tenham oportunidade de realizar atividades extensionistas;  

b)  os estudantes possam se matricular ou se inscrever em diferentes modalidades 

de extensão, independente da área que estudam;  

c)  a matriz curricular do curso de graduação já preveja atividades extensionistas 

que complementem o Ensino e a Pesquisa;  

d) a formação do discente será mais rica e diversificada, dado a possibilidade de 

interdisciplinaridade;  

e)  haja um estímulo contínuo do protagonismo do discente;  

f)  a integração da comunidade interna da FAMA com a comunidade externa: 

municipais, estaduais e dos países parceiros da FAMA.  

g)  que a extensão seja executada em espaços físicos e virtuais para o alcance desse 

diálogo;  

h)  contemple as especificidades do corpo discente, em especial os discentes 

trabalhadores, gestantes e pessoas com deficiência;  

i)   contemple a diversidade etnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe.  

  

24.3  A curricularização da Extensão na FAMA  

A curricularização da extensão traz à tona a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão na faculdade, materializando os caminhos pelos quais os 

diferentes currículos da FAMA possibilitarão a conexão entre a instituição e a 

sociedade. Por um lado, a curricularização tem como princípio realçar o papel 

social da faculdade, assim como dirimir as fronteiras entre a relevância social do 

ensino, da pesquisa e do fazer extensionista construídos entre o público interno da 

instituição e a comunidade.  
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A curricularização deve permitir a permeabilidade dos saberes produzidos 

fora e dentro do contexto acadêmico numa perspectiva dialógica, garantido espaço 

para atuação da sociedade na FAMA, e da faculdade na sociedade. Além disso, ela 

visa trazer à tona o papel fundamental da extensão nos processos educativos 

responsabilizando as unidades acadêmicas e instituições à criarem e fomentarem 

ações de extensão ligadas aos seus currículos.  

  

24.4. Pilares da Proposta de Curricularização de Extensão na Fama  

a) Transdisciplinaridade  

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

tenham como princípio a interlocução de saberes provenientes de diferentes 

cursos de graduação, permitindo que os estudantes possam criar conhecimentos 

transdisciplinares.  

  

b) Protagonismo Estudantil  

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

tenham como princípio o protagonismo dos estudantes, permitindo que estes 

possam desenvolver a autonomia, criatividade e interlocução entre a sociedade e a 

faculdade.  

  

c)  Protagonismo das Comunidades  

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas 

dedicadas a criar conexões entre estudantes com as comunidades interiorizadas, 

vulneráveis e periféricas que circundam o campus da FAMA, de modo que sejam 

construídos  saberes dialógicos atendendo às demandas dessas comunidades.  
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d) Diversidade  

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

incluam a diversidade do corpo discente, em especial os discentes trabalhadores, 

gestantes e pessoas com deficiência e a diversidade étnico-racial, de gênero, 

sexualidade e de classe.  

  

24.5.  Recomendações às Coordenações dos Cursos e Colegiados  

A curricularização da extensão curricular deve ser diversificada e poderá ser 

realizada por: carga horárias em disciplinas com carga de extensão especificada, 

disciplinas específicas para a realização de ações extensionistas e participação em 

ações de extensão e certificações de atividades externas de outras IES. Deste 

modo, é necessário:  

Avaliar as propostas aprovadas pelo Núcleo Docente Estruturante e 

Colegiado de curso considerando as especificidades dos cursos, tais como carga 

horária, período das aulas, natureza das disciplinas e adaptar ao PPC do curso;  

Escolher pelo menos uma entre as propostas e implementar ao PPC do curso, 

podendo escolher mais de uma, quantas o colegiado de curso e Núcleo Docente 

Estruturante acharem relevantes;  

Ao implementar, os coordenadores e colegiados devem observar as 

condições técnicas que são exigidas para registro e avaliação dessas propostas:  

• Antes de propor as atividades curricularizadas, os cursos devem pesquisar 

sobre os grupos e comunidades com os quais podem firmar parcerias e 

conhecer diferentes formas de atuação dos cursos na sociedade e propor 

novas formas.   
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24.6.  Modalidades de Curricularização da Extensão na Fama             

 MODALIDADE A. Criação de carga horária de extensão em componentes de ensino 

já existentes, através do cadastro de atividades (ações pontuais ou vinculadas a 

projetos), denominadas de disciplinas mistas.  

  

MODALIDADE B. Criação de programa de extensão na matriz curricular;  

  

MODALIDADE C. Participação nas ações, programas, projetos de extensão já 

existentes e/ou propostas pelo curso, e mais possíveis participações em ações de 

extensão de outras universidades;   

  

24.6.1 Modalidade A: Criação de carga horária de extensão em componentes 

de ensino já existentes  

Descrição: Nesta opção, pode-se incluir as atividades extensionistas como uma 

carga horária extra ou subdivisão da carga horária já vigente em disciplinas 

elegíveis, cuja participação discente seja protagonista na produção de 

conhecimento em colaboração com a sociedade. Nessa modalidade essa atividade 

extensionista pode estar condicionada a um projeto já existente coordenado pelo 

professor da disciplina ou ser uma ação pontual desenvolvida em consonância 

com o plano de ensino da disciplina. O papel do professor nessa modalidade é de 

orientar, registrar e avaliar a atividades realizadas pelos discentes.  

Carga horária docente: será computada carga horária de ensino e de extensão, 

separadamente.  

Carga horária discente: será computada carga horária de ensino e de extensão, 

separadamente.  

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: os 

cursos devem propor metodologias avaliativas de acordo com a atividade 

extensionista a ser desenvolvida.  
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24.6.2 Modalidade B: Criação de programa de extensão na matriz curricular  

Descrição: A matriz curricular poderá explicitar um programa de extensão, 

coordenado por um docente, que deverá organizar diferentes atividades 

extensionistas curricularizadas, cada atividade será orientada por um professor. 

Esse programa deve permitir a produção de conhecimento transdisciplinar por 

parte do corpo estudantil e sociedade. Cada atividade teria uma carga horária 

definida, que deverá ser supervisionada pelos professores dessas atividades, que 

avaliarão a participação e a execução dessas atividades e deverão informar esses 

dados ao coordenador do programa de extensão.  

Carga horária docente: os professores que se responsabilizarem pelas atividades 

extensionistas curricularizadas terão computadas somente a carga de extensão.  

Carga horária discente: será computada a carga horária de extensão.  

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: definidas 

pelos proponentes responsáveis pelas atividades.  

  

24.6.3 Modalidade C: Participação em ações de extensão   diversas  

Descrição: Atuação em atividades de extensão como programas, projetos, cursos 

de extensão e eventos, coordenados por docentes, ou em outras instituições desde 

que o/a discente esteja na condição protagonista, isto é: para eventos, a atuação 

deverá ser na organização ou na realização do evento. Para cursos, a atuação deve 

ser na organização ou ministrando aula. Em projetos e programas a atuação 

deverá ser na condição de bolsista, voluntário ou membro colaborador.  

Carga horária docente: os professores que se responsabilizarem pelas atividades 

extensionistas terão computadas como carga horária de extensão.  

Carga horária discente: será computada a carga horária de extensão.  

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: 

definidas pelos coordenadores dos projetos e ações registrados.  
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24.7. Fluxograma  

a) ALTERAÇÃO DO PPC > NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE E >  

COLEGIADO DE CURSO>  

• Determinação dos 10% da carga horária do curso destinados à carga 

horária de extensão curricular;  

• Inserir na matriz curricular do curso a seguinte componente obrigatória: 

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE), com carga horária igual ao 

valor determinado no item anterior.  

• Inserir no PPC as modalidades de curricularização da extensão que foram 

adotadas.  

  

b) APROVAÇÃO DO PPC NAS INSTÂNICAS CONSULTIVAS E DELIBERATIVAS: 

NDE, Colegiado de Curso e CONSEPE  

c) CADASTRO DO  CURRÍCULO    NOTOTVS  

• Criar no TOTVS o(s) componente(s) curricular(es) relacionados às 
atividades curriculares de extensão (ACE) e matricular todos os alunosna 
ACE.  

• A ACE será integralizada no histórico do aluno a medida que a carga horária 
de extensão for sendo realizadas por via das modalidades implementadas e 
decididas pelo colegiado docurso.  

 

 

25. PROGRAMAS E PARCERIAS 

RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE 
 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, cumprindo com a sua política 

de  responsabilidade social no que tange à inclusão social, á preservação ambiental 

e ao desenvolvimento econômico e social de Iturama e região mantém os 

seguintes programas: 

 

a) Programa Alfabetização Solidária 
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A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, sensibilizada com o índice de 

analfabetismo em nossa região e sentindo a necessidade de uma mobilização para 

minimizar este índice,  e ainda tentando conscientizar seu corpo docente e 

discente na ação de solidariedade e voluntariado, desenvolve ações extensionistas 

objetivando a alfabetização de jovens e  adultos . 

b) Programa de Inclusão digital 

Com a proposta de contribuir para o processo de inclusão digital de 

forma integradora, envolvendo a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento da pessoa, o programa de Inclusão Digital procura integrar 

comunidades, incrementar renda, oportunizar novas colocações no mercado de 

trabalho, dinamizar o acesso a informações e conhecimentos capazes de ampliar 

os horizontes das pessoas.  

c) Programa de preservação e defesa do Meio Ambiente 

O programa de Meio Ambiente da FAMA tem como objetivo 

desenvolver ações que visem a conscientização da importância da preservação 

ambiental, bem como a racionalização de recursos com vista a sustentabilidade 

ambiental. 

d) Programa de Preservação e divulgação da memória e do patrimônio cultural 

O objetivo do Programa de Preservação e divulgação da memória e do 

patrimônio cultural é viabilizar ações em favor da preservação do patrimônio 

cultural e da memória de Iturama e região.  

e) Programa de educação em Direitos Humanos 

O programa de educação em Direitos Humanos tem como objetivo uso 

de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus 

processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.  

f) Programa de valorização e preservação da cultura indígena e afro-brasileira 

O Programa de valorização e preservação da cultura indígena e afro-

brasileira tem como objetivo o desenvolvimento de ações decorrentes da história 

e cultura indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 

indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à história do Brasil. 
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g) Programa Inscrição solidária 

O programa Inscrição Solidária tem como objetivo arrecadar roupas, 

brinquedos, livros e alimentos para a população menos favorecida. Em todos os 

eventos promovidos pela FAMA são realizadas campanhas assistenciais 

envolvendo toda a comunidade acadêmica, e o resultado é destinado a instituições 

de assistência social. 

h) Programa Faculdade da Melhor Idade 

O programa Faculdade da melhor Idade tem como objetivo a promoção 

de cursos, palestras e eventos para a 3º idade. 
 

 

26. COOPERAÇÃO E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

As parcerias da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA caracterizam a 

intenção de se realizar ações de interesses comuns.  

Além disso as parcerias configuram-se como possibilidade de estágios 

curriculares e extracurriculares (inclusive remunerado) aos discentes, assim como 

viabilizam ações de pesquisa e extensão. 

Nesse contexto, apresenta-se a lista dos parceiros da Faculdade Aldete 

Maria Alves – FAMA: 

BB - BANCO DO BRASIL S/A – AG. ITURAMA 

BANCO SANTANDER – AG. ITURAMA 

BANCO HSBC – AG. ITURAMA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDIRAMA 

SINDICATO RURAL DE ITURAMA 

ACITU - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITURAMA 

USINA CORURIPE SA – AÇUCAR E ALCOOL 

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANSICO DE SALES 

CIEE – CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

FRIBOI – FRIGORÍFICO 

CONSTRUTORA VIATERRA 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA 

TV CIDADE – ITURAMA 

RÁDIO CLUBE FM DE ITURAMA 

RÁDIO PONTAL AM DE ITURAMA 

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA 

SANTA CASA DE UNIÃO DE MINAS 

COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA DE ITURAMA 

JORNAL O PATRIOTA 

JORNAL O PONTAL 

 

27. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

a) Denominação e Linha de Formação Específica 

Bacharelado em Direito 

b) Endereço de Oferta do Curso 

Av. Domingos Teixeira, 664 – Residencial Recanto dos Lagos - CEP: 38.280-000 – 

Iturama – MG 

c) Ato Legal de Renovação de Reconhecimento 

Portaria MEC Nº 206 de 25 de junho de 2020, publicada no D.O.U de 07 de  julho 

de 2020, página 58. 

d) Modalidade do Curso 

Bacharelado 

e) Título Acadêmico Conferido 

Bacharel em Direito  

f) Regime de Matrícula  

Seriado/Semestral 

g) Forma de Ingresso 

O ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é feito 

mediante processo de seleção, fixado pelo CONSEPE. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

constarão os cursos oferecidos, turnos com as respectivas vagas, os prazos de 

inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação e o período das 

provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, conteúdos exigidos nas 

provas, os critérios de classificação e desempate, e demais informações úteis. 
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Antes de cada período letivo, a Faculdade torna público os seus critérios 

de seleção de alunos nos termos da legislação e das normas vigentes, bem como as 

demais informações pertinentes aos cursos oferecidos. 

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação será 

coordenado pela Comissão Permanente do Processo Seletivo - COPESE, 

abrangendo conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino 

médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas. 

A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, 

sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não 

obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pela Comissão Permanente do 

Processo Seletivo e prevista em edital. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a Faculdade poderá 

realizar novo processo seletivo, ou preenchê-las com alunos transferidos de outras 

instituições, ou ainda candidatos portadores de diploma de graduação em nível 

superior de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade manterá os relatórios dos processos seletivos e seus 

resultados, devidamente arquivados.  

As formas de acesso ao Curso de Graduação em Direito da FAMA são 

descritas a seguir: 

• Processo Seletivo - Vestibular 

O Processo Seletivo Vestibular para o Curso de Graduação em Direito da 

FAMA será realizado anualmente. 

Este Processo Seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído o 

Ensino Médio ou estudos equivalentes. O Processo Seletivo é válido apenas para o 

período letivo a que se destina e normatizado de acordo com edital específico para 

este fim, elaborado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo – COPESE e 

aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

O processo Seletivo Vestibular tem como objetivo avaliar a formação 

recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores, 

classificando-os no estrito limite das vagas oferecidas. O processo seletivo para as 

vagas iniciais é unificado em sua realização, e abrange conhecimentos comuns às 

diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de 

complexidade, avaliados em provas escritas. A classificação será feita pela ordem 

decrescente dos resultados obtidos, respeitando-se o limite de vagas pré-

determinados, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos em edital 
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• Ingresso Extra Vestibular 

A FAMA, em atenção à necessidade de preenchimento de possíveis vagas 

remanescentes/ociosas, que por motivos diversos possam vir a existir, e em 

detrimento de demandas advindas de toda a sociedade, possibilita o ingresso de 

estudantes que já possuam vínculo em curso superior, por meio de outras 

modalidades de acesso. Essas modalidades são: 

 

•  Portadores de diploma de graduação – na hipótese de restarem vagas 

iniciais não preenchidas, podem ser admitidos portadores de diploma de curso 

superior reconhecidos pelo MEC, devidamente registrados, para obtenção de novo 

título, observadas as normas Institucionais e o limite de vagas no semestre. Estas 

vagas serão disponibilizadas após realização do processo seletivo, em edital e 

regras próprios. 

 
 

• Transferência externa – a transferência de aluno de outra Instituição para 

o Curso de Graduação em Direito, para prosseguimento de estudos do mesmo 

curso ou da mesma área, dar-se-á mediante a existência de vaga e realização de 

processo seletivo de acordo com análise, aprovação e deliberação do Colegiado do 

Curso. Os critérios para inscrição de candidatos a uma vaga de ingresso no curso 

através de processo seletivo, inicial ou complementar, são estabelecidos em Edital, 

no qual constam as informações exigidas pela legislação de ensino e os critérios 

estabelecidos pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

O processo seletivo complementar para candidatos portadores de diploma de 

curso superior ou transferência externa será normatizado pela Comissão 

Permanente de Processo Seletivo – COPESE e aprovado pela Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE  e contemplam análise de histórico 

escolar e planos de ensino de componentes cursados, podendo incluir exames 

escritos.  

 

• Transferência Ex-Officium 

Servidores públicos civis e militares, inclusive seus dependentes, que 

forem removidos a critério da Administração, podem solicitar a Transferência Ex-

Officium. Esse tipo de transferência independe da existência de vaga e pode ser 

solicitada a qualquer tempo.  
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Com a expectativa de dar sustentabilidade na permanência de alunos de 

baixa renda no curso, a FAMA participa dos programas instituídos pelo Governo 

Federal, como:  

 

• Programa Universidade para Todos – PROUNI, que foi criado pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais 

e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior; 

 

• Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, que é 

destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não 

têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente 

matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, conforme legislação em 

vigor. 

 

h)  Número de Vagas  

150 vagas 

j)  Turno de Funcionamento 

Noturno 

l) Tempo de integralização 

Mínimo de 10 semestres e Máximo de 18 semestre 

m) Carga Horária Total 

A carga horária total do curso contempla 4.288 (quatro mil, duzentos e oitenta e 

oito) horas de atividades.  

 

n) Histórico do Curso de Direito – FAMA 

O curso de Graduação em Direito da FAMA é oferecido com carga horária 

de 4.288 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito) horas de atividades, com prazo 

mínimo de 10 (cinco) semestres, para integralização. 

Tendo com legislação básica: 

I.Constituição Federal de 05/10/1988; 

II.Lei nº 8.906, de 04/07/1994, que dispõe sobre o estatuto da advocacia e 

Ordem dos Advogados dos Brasil – OAB; 

III. Lei nº 9.131, 24/11/1995, que trata das atribuições da Câmara de Educação 

Superior; 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=134
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IV. Lei 9.131, de 24/12/1996, que versa sobre a lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB; 

V. Lei nº 10.172, de 09/01/2001, que regulamentam o Plano nacional de 

Educação – PNE; 

VI. Decreto nº 3.860, de 09/07/2001, que regula sobre a organização do ensino 

superior, a avaliação de cursos e as instituições; 

VII.Parecer nº 055/2004, de 18/02/2004, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de graduação em Direito; 

VIII.Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema de Avaliação de Educação 

Superior – SINAES; 

IX. Portaria MEC, nº 2.051, de 08/07/2004, que trata das diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Direito; 

X.Resolução CNE/CES nº 9 de 29/09/2004, que institui as Diretrizes Nacionais 

do Curso de Graduação em Direito. 

XI. Parecer CNE/CES nº 329 de 11 de novembro de 2004 

               O curso de Direito da Faculdade-FAMA, tem com fundamentação legal e 

os documentos institucionais, os seguintes: 

I.Autorização IES: Parecer CEE/MS nº 4.787/97 de 20/08/1994. 

II.Autorização Curso de Direito: Portaria MEC nº 919, de 27/03/2002 - Autoriza 

o Curso de bacharelado em  Direito da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA. 

III. Reconhecimento do Curso de Direito: Portaria MEC nº 16, de 09/01/2008 – 

publicada no DOU de 10/01/2008 -  Reconhece o Curso de bacharelado em  

Direito da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA 

IV. Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e dos estágios do curso de 

bacharelado em Direito da FAMA - Faculdade Aldete Maria Alves. 

V. Regulamento das atividades complementares previstas para o curso de 

graduação da FAMA - Faculdade Aldete Maria Alves. 

VI. Regulamento do trabalho de conclusão do curso de graduação em Direito da 

FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves. 

VII.Regimento interno do Escritório de Assistência Jurídica “Heráclito Fontoura 

Sobral Pinto” do curso de Direito da FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves. 

 

o) Coordenação do Curso 

 O Curso de Direito da Faculdade Fama é, atualmente, coordenado pelo 

Professor Dr. Eliel Ribeiro Carvalho. 
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São atribuições do Coordenador de Curso: 

a. coordenar e supervisionar as atividades do curso de graduação e afins, 

articulando-se às atividades de pesquisa e extensão; 

b. representar o curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

c. convocar e presidir reuniões das várias áreas de estudo ou 

componentes afins que compõem o curso; 

d. coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de 

ensino dos componentes das matrizes curriculares dos cursos para 

apreciação e aprovação do Colegiado de Curso; 

e. fomentar a incentivar a Produção Científica e Intelectual do Corpo 

Docente; 

f. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem 

como a assiduidade e a produção científica e intelectual dos docentes; 

g. fiscalizar a fiel execução do regime didático, especialmente no que diz 

respeito à observância do horário, do programa e das atividades dos 

professores e alunos; 

h. apresentar, anualmente, à Diretoria da Faculdade, relatório de suas 

atividades e das do seu curso, bem como as indicações bibliográficas 

necessárias para o próximo período letivo; 

i. proceder, sistematicamente, à revisão e atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso, buscando o consenso em nível de Colegiado; 

j. exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria da 

Faculdade, as previstas na legislação ou neste Regimento. 

 

p) Estrutura Organizacional do Curso 
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27.1 OBJETIVOS DO CURSO 

27.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do curso é formar cidadãos e profissionais com ética 

crítica e profissional tendo por base conhecimentos técnicos, científicos e 

humanistas para atender às demandas sociais atuais e futuras. 

Nesse contexto, visa preparar um cidadão e profissional capaz de assumir 

seu papel de coartífice na tarefa de construção e re-construção permanente do 

direito e da sociedade, com espírito crítico e reflexivo, com conhecimento 

interdisciplinar do fenômeno jurídico, consciência ética geral e profissional, para 

atuar como profissional do direito e agente formador de opinião, valendo-se da 

correta utilização e compreensão da Ciência do Direito e dos demais 

conhecimentos necessários à formação de um cidadão pleno, ciente da 

necessidade de capacidade e atualização permanente em sua profissão, com 

habilidades e competências, técnicos jurídicas e político-sociais para o exercício 

das diversas funções no campo do direito. 

 

27.1.2 Objetivos Específicos 

O curso objetiva especificamente: a) interpretação do Direito e sua 

aplicação no âmbito individual e social potencializando as capacidades de 

compreensão, interpretação, argumentação e aplicação do Direito; b) pesquisa e 

utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito para produção de conhecimento jurídico construtivo; c) produção criativa 

do Direito; d) utilização do raciocínio lógico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; e) compreensão interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e 

técnicas para sua aplicação à realidade individual e social; f) capacidade de julgar e 

de tomar decisões. g) percepção do fenômeno jurídico em suas formas de 

expressão cultural. h) fornecer aos graduados conhecimento jurídico nas áreas dos 

direitos materiais, a partir de uma visão sistêmica, interdisciplinar, e crítica, da 

grande subárea. i) fornecer aos graduados a possibilidade de profundo estudo do 

Direito Processual, desenvolvendo as correlações indispensáveis, em relação aos 

Direitos materiais, e ainda, incluindo-se a correlação prático-teórica; j) senso 

ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a compreensão dos 

fins sociais da norma jurídica e do aprimoramento da sociedade. k) 

equacionamento de problemas em harmonia com as exigências sociais, inclusive 

mediante o emprego de meios extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos 

individuais e coletivos; capacidade de diálogo e negociação necessárias enquanto 
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técnicas de conciliação, mediação e arbitragem; l)despertar, no estudante de 

Direito, o interesse e capacidade, para compreender as adequações ou não do 

Direito à realização da Justiça Social. Incentivar potencialidades para a formulação 

de composições, em relação ao acesso ou não-acesso, (incluídos e excluídos), à 

Justiça, como forma de exercício profissional e de cidadania.  

 

27.2 NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO 

A atual necessidade de se ministrar um Curso de Direito que seja capaz 

de formar cidadãos e profissionais que busquem constante e incansavelmente a 

construção e a efetivação de um direito que no dizer de Duran (2004,p.04): 
Atenda as necessidades fundamentais para a sobrevivência do ser humano e planeta, 
com um mínimo de qualidade de vida,o que requer a satisfação das  necessidades de 
paz, de desenvolvimento, de proteção e preservação ambiental, das garantias dos 
direitos individuais, do acesso à justiça, da diminuição das desigualdades sociais, 
políticas e econômicas,dos direitos sociais.Um direito que seja capaz de estabelecer uma 
convivência harmônica entre os homens, seja pela composição dos conflitos de 
interesses já manifestados, seja pela previsão de conflitos futuros. Um direito que 
promova e que permita uma democracia autentica, através das leis justas, que impeçam 
os abusos, que não acobertem os privilégios e os interesses que restaure a credibilidade 
na legalidade, que expurgue a impunidade e que revitalize as instituições jurídico-
judiciais.  

 

A preocupação primordial do Curso de Direito deve ser a de formar 

cidadãos e profissionais conscientes, atuantes nos diversos movimentos sociais, 

assumidos, destarte, o papel de agente constitutivo mediador e modificador da 

sociedade e aberto às transformações sociais e às novas exigências da sociedade 

contemporânea. 

As profundas e recentes mudanças legislativas têm produzido relevantes 

impactos nos projetos pedagógicos dos cursos de Direito. Alterando o conteúdo 

normativo dos objetos do ensino do Direito, ou alterando o conteúdo da 

regulamentação das práticas educacionais e pedagógicas, no âmbito do Curso, os 

projetos pedagógicos construídos a partir do ordenamento, se vêem compelidos 

a realizar contínuas adaptações para se ajustar á nova e permanente cambiante 

realidade legislativa. 

Considerando a necessidade de reajustar a redação das ementas, dos 

objetivos, bem como consolidar os conteúdos programáticos onde forem a 

garantir a flexibilização curricular e a liberdade da FAMA, ao elaborar o projeto 

pedagógico do curso de direito segundo uma adequação às demandas sociais e do 

meio e aos avanços científicos e tecnológicos, utilizando-se da autonomia na 

definição do currículo pleno do curso, ao elaborar as propostas curriculares, as 

disciplinas serão ofertadas em regime seriado anual, que contemplarão 
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conteúdos co-relacionados, em observância com a resolução CNE/CES nº 9, de 

29/09/2004. 

 

27.3  A VOCAÇÃO DO CURSO 

Considerando-se que a sociedade humana é um espaço onde se 

produzem modificações, construindo-se e reconstruindo-se permanentemente: 

que a sobrevivência do ser humano exige o conhecimento desse mundo; a 

necessidade da participação efetivas nessas transformações, que se tenha 

consciência da harmonia e do cuidado que essa sociedade requer, que necessita 

em razão desse contexto, de um Direito que regule essa sociedade, com normas 

cada vez mais inclusivas, capazes de beneficiar o maior número possível de 

cidadãos, que resplendem as necessidades da atualidade, de um Direito que 

promova e que permita uma Democracia autêntica, que assegure a permanente 

penetração e influência da Vontade dos governados nas decisões dos 

governantes. 

 Considerando-se que a Educação, conforme preceitua o artigo 205 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, visa o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho e especificamente que a Educação Superior de 

acordo com o artigo 43 da lei nº9,394, de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional tem por finalidade estimular a criação cultural, o 

desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento incentivar a investigação 

científica e o desenvolvimento da tecnologia, divulgar o conhecimento, estimular 

o aprendizado, auxiliar e promover a participação da comunidade. 

 Considerando-se que desde a implantação dos cursos jurídicos no 

Brasil e após as sucessivas reformas que sofreu nunca houve uma legislação 

específica para este campo, que instituísse diretrizes e orientações tão boas 

quanto as que estão em vigor, que podem ser observadas e implementadas, 

resultar numa formação cidadã e profissional condizente com a realidade e com 

as necessidades sociais. 

Considerando-se que o estado de Minas Gerais e em especial os 

municípios do chamado “Pontal do Triângulo Mineiro” são carentes de 

profissionais que atuem na mediação dos conflitos de interesses nas relações 

jurídicas, advindas dos campos do Direito Público e Privado, em geral e mais 

especificamente, nas áreas ambientais, agrárias, dos direitos coletivos e dos 
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direitos laborais, derivados dos interesses mais diretos da região, que derivam 

basicamente de uma economia agrária, tendo como base a propriedade rural, não 

descurando da responsabilidade social e buscando o desenvolvimento 

sustentável. 

A Resolução nº 09, editada em 29/09/2004, institui como Diretrizes 

Curriculares do curso de graduação em Direito, Bacharelado, que o seu Projeto 

Político Pedagógico, deve expressar a sua organização curricular obrigatório do 

curso, o regime acadêmico de oferta a duração do curso, sem prejuízos de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

Entende-se que a vocação do curso está voltada para a formação de 

cidadãos e profissionais capazes de atuar nos campos do Direito Público e 

Privado em geral e mais especificamente nas áreas ambientais, agrária, dos 

direitos difusos e coletivos, dos direitos laborais e do desenvolvimento 

sustentável. 
 

 

27.4 PERFIL DO EGRESSO 

A formação acadêmica permeia a caminhada pessoal, social e profissional 

do ser humano, de forma determinante influenciando em quaisquer atividades 

que venha a desempenhar ao longo de sua vida particular e em sociedade. 

Portanto aos Cursos Superiores, de modo geral, cabe a responsabilidade 

de propiciar uma formação humanista e profissão sólida. 

Aos cursos de direito, especificamente, cabe a responsabilidade de 

propiciar uma sólida formação humanista e técnico-científica básica, ministrando 

um ensino interdisciplinar eficiente ao exercício da cidadania e da profissão.  

No entanto, é preciso perseguir o ponto de equilíbrio, entre a formação 

básica (humanista) e formação profissional (técnica-científica e prática), 

alicerçada sobre a Ética geral e profissional.                                     

O profissional do Direito ideal deve saber falar corretamente, interpretar 

o sentido de suas leituras, ter leituras substanciais de alto nível e variadas, deve 

saber falar, deve ter respeito pelo seu próximo, atuar com ética em sua vida 

particular e profissional, exercendo efetivamente e moderamente o seu papel de 

cidadão na sociedade; deve acalantar bons sonhos e ideais coletivos, ser capaz de 

enfrentar as situações e conflitos complexos que exijam seu poder de conciliador, 

precisa saber manejar as técnicas jurídicas conhecer profundamente a Ciência do 

Direito. 
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Tal escopo apenas torna-se viável através da emancipação do acadêmico, 

de forma que o mesmo possa não só apreender por meio do ensino sistemático, 

mas também buscar o conhecimento de modo autônomo, por meio da pesquisa e 

da extensão, tornando-se um profissional intelectualmente independente, capaz 

d buscar e construir o seu saber.  

A orientação para a autonomia visa a originar cidadãos-profissionais, 

mais preparados para as atividades que venha a exercer. 

O perfil do profissional que o Curso de Direito da FAMA deseja formar se 

assenta na formação generalista e humanista voltada para o exercício da 

cidadania, para o bom desempenho das várias dimensões profissionais que a 

Ciência do Direito abrange e ao cabo, para a construção da justiça social e de uma 

sociedade mais igualitária e democrática. 

Neste sentido, o egresso do curso de Direito deverá apresentar as 

seguintes características: 

I.estar consciente de seu dever de avaliar e sentir as necessidades e sentir 

as necessidades sociais, de sua função social, trabalhando com responsabilidade, 

para um maior respeito aos direitos individuais, sociais, coletivos, difusos e 

garantias legais e constitucionais; 

II.formação humanista ampla, centrada no desenvolvimento das 

potencialidades do homem, no conhecimento e aprimoramento de sua cultura, 

educação, história, pensamento, ações individuais e coletivas; 

III.formação técnico-jurídica e prática indispensável à adequada 

compreensão, interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações sociais; 

IV.senso jurídico e ético geral profissional associado à  responsabilidade, 

com a compreensão da causalidade e finalidade das normas jurídicas e da busca 

constante da libertação do homem e do aprimoramento da sociedade; 

V.capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do 

direito aliado ao raciocínio lógico e consciência da necessidade de permanente 

educação ao longo da vida. 

VI.Visão atualizada de mundo e, em particular, consciência dos problemas 

nacionais e dos desafios de seu tempo e de seu espaço. 

VII.Capacidade para o equipamento de problemas e busca de soluções 

harmônicas com as exigências sociais: 

VIII.Capacidade para desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e 

solução deconflitos individuais, coletivos e difusos: 



                                                 FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
                                                                              PROJETO PEDAGÓGICO – DIREITO  

  RECONHECIDO PELA PORTARIA MEC Nº 16 DE 09 DE JANEIRO DE 2008  
PUBL. DOU DE 10 DE JANEIRO DE 2008 

                        

 

53 

 

 

IX.Formação técnica apurada e alicerçada em conhecimentos das novas 

demandas sociais, em especial as decorrentes da sociedade tecnológica, com 

graduado possuindo domínio das técnicas de solução de conflitos, judiciais e 

extrajudiciais, possíveis graças a um processo permanente, no decorrer do curso, 

de interação entre teoria e pratica. 

X.Formação técnica-profissional que o especialize em determinada área do 

mercado de trabalho sem, contudo, contrapor-se à formação generalista que lhe 

permitira manter se no campo profissional sem irreparável processo de 

desatualização. 

Para se efetivar o perfil do aluno do Curso de Direito, pretende-se 

desenvolver competências e habilidades gerais de: 

I.Observância do padrão culto da língua portuguesa; 

II.Leitura, análise e compreensão de textos e documentos, para a correta 

interpretação semântica e teleológica das normas jurídicas que compõem o Direito 

brasileiro; 

III.Utilização da linguagem com clareza, precisão, fluência verbal e riqueza 

de vocabulário; 

IV.Organização, expressão e comunicação do pensamento; 

V.Utilização de raciocínio lógico, argumentação, persuasão e reflexão 

criticam, para identificar e solucionar problemas; 

VI.Assimilação, articulação e sistematização de conhecimentos para o 

exercício da profissão; 

VII.Utilização dos recursos de informática necessários para o exercício 

profissional; 

VIII.Disponibilidade cognitiva e emocional para lidar com situações 

emergentes, inerentes à complexidade da existência humana;Habilidades 

específicas para: 

IX.Interpretação do Direito e sua aplicação no âmbito social; 

X.Pesquisa e utilização da legislação,da jurisprudência,da doutrina e de 

outras fontes da Direito; 

XI.Produção criativa do Direito; 

XII.Compreensão interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e técnicas 

para sua aplicação à realidade individual e social; 

XIII.Equacionamento de problemas em harmonia com exigências sociais, 

inclusive mediante o emprego de meios extrajudiciais de prevenção e solução de 

conflitos individuais e coletivos; 
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XIV.Percepção do fenômeno jurídico em suas formas de expressão cultural; 

XV.Compreensão do desenvolvimento histórico do ordenamento jurídico; 

XVI.Compreensão dos princípios norteadores de ordenamento jurídico; 

XVII.Prática com eficiência e eficácia de todas as tarefas jurídicas inerentes 

aos profissionais das diversas áreas do direito; 

XVIII.Compreensão do fenômeno histórico, econômico e social local,regional 

e mundial para a sua inserção cidadã e profissional na realidade em que vive. 

 

27.5 DA INTERDISCIPLINARIDADE 

O principio da interdisciplinaridade, além de levar à integração das 

disciplinas próprias do curso e daqueles saberes provenientes de outras áreas do 

conhecimento, conduz o estudante a criar elos entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão que resultará numa melhor aplicação dos conhecimentos auferidos em 

sua vida profissional. 

Em relação ao curso de Direito esboça, em seu Projeto Político 

Pedagógico o perfil profissional desejado do bacharel egresso, faz, por 

conseqüência, a opção da estrutura curricular interdisciplinar, que lhe será 

apresentada durante o transcorrer de sua vida acadêmica.  

A adoção do principio da interdisciplinaridade, principio este, norteador 

da integração das varias disciplinas, com seus conteúdos que compõem o 

currículo, evitam a compartimentalização dos  conhecimentos e das disciplinas 

curriculares próprias desta área.  

A integração entre as varias áreas do Direito e com outros campos de 

conhecimento será capaz de levar a um maior aproveitamento dos 

conhecimentos jurídicos, para que o acadêmico obtenha uma interpretação e 

uma prática mais condizente com formação humanista, técnica, cientifica e 

prática que se procura construir durante o curso. 

Considerando a diversidade e a complexidade das áreas de atuação do 

profissional do Direito, deve ser buscada a flexibilização curricular horizontal, de 

forma a permitir ao estudante acesso a outros campos do conhecimento, 

necessários a uma melhor formação cidadã e profissional que se visa formar. 

A criação de grupos de estudos para o desenvolvimento de Pesquisa e 

Extensão no curso de Direito da FAMA, com linhas de pesquisa bem definidas e 

integradas pelos assuntos vocacionais da região, integrando a outros grupos de 

estudos dos outros cursos existentes na FAMA poderá ampliar a 

interdisciplinaridade proporcionando uma interação horizontal e vertical do 
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conhecimento.A integração entre a teoria e a prática deverá ser demonstrada 

durante as graduações, em sala de aula, pelos professores, que deverão ilustrar 

os conhecimentos teóricos durante suas exposições, sempre que possível, 

problematizar as questões jurídicas e sociais, devendo incentivar o acadêmico a 

uma reflexão e interpretação do Direito, em consonância com a realidade social 

em que vive e atua.Outra forma de integração entre teoria e prática será o estagio 

de Prática Jurídica, a ser desenvolvido pelos acadêmicos, de forma simulada e 

real, com supervisão e orientação no Núcleo de Prática Jurídica. 

Deverá ser desenvolvida, ainda, através de estágios curriculares não 

obrigatórios, que possibilitem a participação dos alunos na prestação de serviços 

jurídicos e em assistência jurídica, atendendo às diretrizes nacionais. 
  

 

 

27.6 CURRÍCULO 

Os conteúdos foram selecionados e organizados a partir dos saberes 

escolares das diferentes áreas do conhecimento, em completa interação como os 

objetivos traçados para o curso. Os Professores não podem pensar isoladamente 

os conteúdos para cada disciplina. Ao contrario, estes devem ser compreendidos 

e estruturados de forma interdisciplinar, a fim de articular dialeticamente os 

diferentes conhecimentos produzidos pelas diferentes ciências e de fazerem-se 

representar pelo currículo do curso, o qual indicará a especificidade de cada 

disciplina. 

Para atingir os objetivos traçados, a seleção e organização dos conteúdos 

devem atender a princípios básicos de pertinência como atualização, criticidade, 

significância, contextualização, interdisciplinaridade, diversidade, dentre 

outros.Nesta perspectiva, espera-se implementar uma prática educativa, por 

meio da qual o aluno perceba o porquê do estudo, já que teoria e prática estão 

articuladas.Em função dos objetivos do programa e do seu grau de complexidade 

e abrangência, as grandes áreas temáticas podem ser abordadas, direcionando o 

estudo para condições atuais e para os pontos de maior relevância, em face dos 

constantes avanços tecnológicos e científicos, privilegiando as mudanças daí 

decorridas.Portanto, os conteúdos devem relacionar-se diretamente com a 

realidade global, e transformarem-se em meios para desenvolver a capacidade de 

pensar e repensar a própria prática, resultando numa busca organizada, 

sistematizada e acrescida de elementos questionadores, capazes de ampliar a 

visão de homem moderno e de seu papel neste tempo. 
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27.7 ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso de graduação em Direito contempla, em sua organização 

curricular, conteúdos que revelam inter-relações com a realidade regional, 

nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada 

dos diferentes fenômenos relacionados com o direito utilizando tecnologias 

inovadoras, que atendam aos seguintes núcleos interligados de formação: I) Eixo 

de formação Fundamental; II) Eixo de formação profissional;e III) Eixo de 

formação Prática. 

 

27.8 EIXO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL 

O eixo de Formação Fundamental tem por objetivo integrar o estudante 

no campo do Direito, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do 

saber, abrangendo, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, estudos 

que envolvam, conteúdos essenciais sobre História do Direito, Introdução às 

Ciências Políticas, Economia Política, Introdução a Filosofia, Sociologia, 

Introdução a Antropologia, Comunicação e Expressão, Metodologia Científica, 

Ética Geral e Profissional: Estatuto da Advocacia e da OAB E Código de Ética, 

Psicologia Jurídica, Responsabilidade Sócio Ambental, Teoria Geral do Direito e 

Diversidade Étnico Racial, Gênero e Direitos Humanos. 

 

27.9 EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

      O eixo de Formação Profissional abrange o enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação do Direito observadas as peculiaridades dos diversos 

ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às 

mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se dentre outros, conteúdos essenciais sobre o Direito 

Civil – Parte Geral I e II, Direito Penal - Parte Geral I e II, Direito das Obrigações I 

e II, Teoria Geral do Processo, Direito Penal - Parte Especial I, II, III,  IV e V, 

Legislação Trabalhista, Direito de Trabalho,  Direito Processual do Trabalho, 

Direito Constitucional I, II e III, Direito Empresarial-Teoria Geral, Direito 

Empresarial-Societário, Direito Empresarial-Titulos de Créditos, Direito 

Internacional-Público e Privado, Direito dos Contratos I e II, Direito Ambiental, 

Direito Processual Penal - Parte Geral, Direito Processual Civil-Parte Geral, 

Direito Processual Penal- Procedimentos, Direito Processual Civil- 
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Procedimentos, Direito das Coisas I e II, Direito Administrativo I e II, Direito do 

Consumidor, Direito Processual Civil – Procedimentos, Direito Processual Penal- 

Recursos, Direito Processual do Trabalho,  Negociação, Mediação e Arbitragem, 

Direito Processual Civil – Recursos, Direito Processual Penal- Execução Direito 

Civil – Da Família, Direito Previdenciário, Direito Tributário Público e Privado, 

Direito Processual Tributário, Direito Processual Civil – Execução, 

Responsabilidade Civil, Direito Agrário, Direito Civil – Das Sucessões. 

 

27.10 EIXO DE FORMAÇÃO PRÁTICA 

 O eixo de Formação Prática objetiva a integração entre prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas 

atividades relacionadas com: Atividades Complementares, Trabalho de Curso-I e 

II, Prática Jurídica Civil, Prática Jurídica Penal, Estágio Supervisionado de Prática 

Jurídica I, II, III e IV, Análise de casos findos, Análise de Casos Práticos, Mediação. 

 

27.11 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AULAS DAS DISCIPLINAS DESENVOLVIDAS 

NA MODALIDADE EAD 

Em consonância a portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que 

autoriza as instituições de ensino superior a introduzirem a oferta de carga 

horária na modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do 

curso, a Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA inovou o processo metodológico dos 

seus cursos de graduação trazendo o ensino híbrido. 

O ensino híbrido, ou blended learning, é uma das maiores tendências da 

educação do século 21, que promove uma “mistura” entre ferramentas, ambientes 

e organizações  para potencializar  a aprendizagem. Desta forma utilizaremos o 

ensino presencial e o ensino online – ou seja, integrando a educação à tecnologia, 

que já permeia tantos aspectos da vida do estudante, possibilitando que o mesmo 

seja protagonista do próprio aprendizado. 

Nesta proposta de ensino híbrido, além das disciplinas presenciais, os 

alunos dos cursos de graduação terão disciplinas on-line (EAD), ofertadas com a 

utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle. 
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O planejamento da disciplina é a primeira atividade a ser realizada pelo 

professor-tutor, após discussões coletivas sobre as ações a serem realizadas no 

decorrer do semestre. E neste processo, a coordenação de curso é responsável por 

assessorar e orientar o corpo docente. 

E por ser um documento importante de orientação e organização do 

trabalho do professor, como também de orientação e gestão da aprendizagem dos 

estudantes, é importante que o Planejamento de Disciplina seja validado 

internamente pelo Colegiado de Curso e NDE. 

 

Metodologia utilizada nas disciplinas EaD 

A metodologia adotada nas disciplinas EaD utiliza recursos didáticos que 

permitem ao aluno organizar seus horários de estudo conforme sua 

disponibilidade de tempo e local. 

Por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA – Moodle), 

mediante login e senha, o aluno poderá ter acesso a todos os recursos didáticos 

produzidos especificamente para a modalidade a distância e interage com o 

professor-tutor, que é o responsável pela mediação do processo de ensino- 

aprendizagem. 

O professor-tutor disponibilizará conteúdos e orientará o auto estudo. O 

discente, fará o uso do material postado no AVA, além de outras leituras e 

pesquisas, pelos quais construirá o seu conhecimento. No desenvolvimento das 

disciplinas que serão ministradas online o docente será o responsável em 

promover a tutoria das mesmas, acompanhando pela Coordenação de Curso e pelo 

Setor de Tecnologia da Informação (TI), que trabalharão o planejamento, a 

organização, a execução, a assessoria e orientação do processo de aprendizagem 

dando ênfase a uma postura de construção do conhecimento, numa metodologia 

dialética, na qual se propicie a passagem de uma visão do senso comum – o que o 
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aluno já sabe com base em suas experiências de vida, a uma formação de novos 

conceitos/científicos. 

Tudo isso mediante o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à 

mobilização do aluno para o conhecimento, a disponibilização de instrumentos 

que lhe proporcione oportunidades de construir conhecimentos novos e o 

desenvolvimento da capacidade de elaboração de sínteses integradoras do saber 

construído com aqueles que já possuíam anteriormente. 

O aluno será o centro do processo. Os docentes-tutores das disciplinas EAD 

deverão utilizar-se de uma metodologia que garanta a troca de informações entre 

eles e os estudantes e entre estudante e seus respectivos colegas.  

Através da condução “não diretiva” do processo é que o aluno construirá 

sua própria aprendizagem. O docente-tutor, aqui, será um mediador fornecendo os 

instrumentos e conteúdos necessários à construção dos conceitos científicos que 

sela os conhecimentos. 

Os estudantes deverão ser capazes de sair de uma postura passiva, 

assumindo um papel mais ativo no processo, tornando-se agente de sua própria 

aprendizagem na busca da construção dos seus conhecimentos. Para tal, será 

disponibilizado meios para que o estudante desenvolva sua capacidade de 

julgamento, de forma suficiente, para que ele próprio esteja apto a buscar, 

selecionar e interpretar informações relevantes ao aprendizado. 

Serão realizadas avaliações periódicas para a identificação de problemas ou 

incremento na interação entre os interlocutores. 

Há interação, mediação e a articulação entre coordenador do curso, 

professor-tutor e equipe TI conforme descrito abaixo:  
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Coordenação de Curso 

A Coordenação tem um papel imprescindível, uma vez que é responsável 

diretamente pelo andamento e acompanhamento das atividades, no âmbito do 

curso. Assim, é importante que Coordenação de Curso e Docentes estejam juntos, 

inclusive no planejamento da disciplina, atentando-se principalmente para a 

elaboração do cronograma com as atividades (não) presenciais, sem interferir na 

autonomia docente. 

Além disso, as reuniões periódicas com docentes, equipe pedagógica e 

estudantes são momentos enriquecedores e devem acontecer periodicamente. E 

durante o ano letivo, é necessário avaliar o desenvolvimento das atividades, 

apontando as principais dificuldades, os problemas e os desafios, como também as 

ações positivas. 

Vale salientar que, além do espaço físico da sala de aula, haverá a 

plataforma moodle; e da mesma forma que a Coordenação realiza visitas nas salas 

e dialoga com estudantes, este comportamento será estendido ao ambiente virtual, 

pois apenas haverá mudança do espaço físico para o virtual/interativo, 
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oportunizando o uso das TIC no processo educacional. Dessa forma, a virtualidade 

será uma extensão da prática docente e do trabalho enquanto Coordenação de 

Curso, fortalecendo assim, a dinamicidade e a instituição de uma cultura 

tecnológica. 

 

Professor- Tutor das disciplinas EaD   

Os alunos matriculados nas disciplinas EaD, contarão com o 

acompanhamento de professores-tutores graduados na área da disciplina pelas 

quais são responsáveis, com pós-graduação e experiência em educação a distância. 

Além disso a FAMA, por meio do Nucleo de Apoio Pedagógico – NAP, oferece 

capacitações constantes tanto na utilização do AVA Moodle, quanto em outros 

recursos para o ensino on-line. 

As atividades de tutoria atendem às demandas didático-pedagógicas da 

estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica junto aos discentes, 

inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos 

materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, e 

são avaliadas periodicamente por estudantes e equipe pedagógica do curso, 

embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de 

atividades futuras. 

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem o professor realiza a 

mediação pedagógica junto aos discentes, incrementando processos de ensino 

aprendizagem, orientando os alunos, sugerindo atividades e leituras 

complementares que auxiliam sua formação. 

O professor-tutor deve identificar as dificuldades dos discentes, expor o 

conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar 

exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, 

realizar atividades que promovam a comunicação e interação e elaborar 

atividades específicas, em colaboração com o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e 
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Direitos Humanos - NAID FAMA, para a promoção da aprendizagem de alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

O professor-tutor é um agente facilitador de aprendizagem. Ele deve 

desenvolver no aluno a capacidade de selecionar informações, de refletir e de 

decidir por si mesmo. É preciso lembrar que o professor deve ser, antes de tudo, 

um eterno estudante, pois não é o dono do conhecimento, ele é, sim, melhor 

conhecedor dos caminhos que levam ao conhecimento. O Professor-Tutor é 

mediador do processo pedagógico que esclarece dúvidas, estimula o aluno a 

prosseguir e, ao mesmo tempo, participa do processo de avaliação de 

aprendizagem, encarrega-se da correção das atividades, das avaliações e atribui o 

conceito final ao aluno. 

Dessa forma, algumas atitudes são imprescindíveis, como estabelecer 

diálogo constante, escutando individualmente os estudantes; ser empático, 

dinâmico e estimulá-los na realização das atividades; manter atitude de 

cooperação, oportunizando situações-problemas e desafios; estimulá- los na 

tomada de decisão, respeitando a autonomia da aprendizagem de cada um. 

É importante também: 

• Participar dos processos formativos voltados à atuação da EAD; 

• Elaborar o planejamento de ensino com antecedência e disponibilizar na 

plataforma moodle; 

• Planejar, elaborar e entregar em tempo hábil para revisão os materiais e 

atividades que serão disponibilizados no AVA; 

• Acessar e acompanhar as atividades do AVA, periodicamente; 

• Acompanhar o andamento da disciplina – do início ao fim; 

• Revisar conteúdos, materiais didáticos, mídias e

 bibliografia utilizadas para o desenvolvimento da disciplina e 

adequar à linguagem da EAD; 

• Auxiliar no esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos abordados nos 
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materiais didáticos da disciplina e nas atividades propostas e dar feedback 

em tempo hábil; 

• Informar à Coordenação de Curso qualquer eventualidade que interfira no 

andamento do Curso; 

• Manter diálogo constante com todos que participam (in) diretamente do 

processo educativo, visando comunicar algum problema e sanar em tempo 

hábil. 

Portanto, podemos resumir o papel docente na EAD a partir de três 

dimensões: 

• Dimensão pedagógica - relacionada às atividades de orientação, 

aconselhamento e tutoria, incluindo o domínio de conhecimentos referentes 

ao processo de aprendizagem; 

• Dimensão tecnológica - refere-se à adequada utilização das tecnologias e dos 

meios técnicos disponíveis até elaboração do material pedagógico que 

utilizarão nesses meios; e, 

• Dimensão didática - relacionada ao conhecimento do docente sobre a 

disciplina e os meios necessários que estão imbricados no fazer pedagógico 

da didática - o ensino e a aprendizagem. 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes do professor-tutor são adequados 

para a realização de suas atividades, e suas ações estão alinhadas ao PPC, às 

demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso, são realizadas 

avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores e há 

apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a 

permanência e êxito dos discentes. 

 

Equipe de Suporte Técnico-TI 

A equipe de suporte técnico ministra formação para utilização do AVA e 

realiza suporte técnico ao aluno e professor quando necessário. 
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Papel do estudante nas atividades EaD 

Nessa metodologia de ensino, em que o estudante passa a ser também 

gestor de sua aprendizagem de forma autônoma e orientada, é necessário adotar 

alguns comportamentos que de certa forma, já exigem no ensino presencial. 

Entretanto, devido à especificidade da EAD, devem ser reforçados ainda mais, 

como: 

● Inteirar-se das atividades propostas pelos professores - ver cronograma, 

material e buscar ajuda/orientação para realizá-las, quando necessário; 

● Postar as atividades pelo AVA dentro do prazo estabelecido, ou por outras 

formas, previamente combinadas com os professores; 

● Reservar, diariamente, um horário para estudar e cumprir, rigorosamente, 

sempre que possível. Em outras palavras, é importante ser autodisciplinado, 

organizado, comprometido, perseverante, ter responsabilidade e consciência de 

que é também gestor da aprendizagem; 

● Quanto mais ideias são discutidas, mais significativa será a aprendizagem de 

todos. Então o estudante deve ler o que foi postado pelos colegas nos fóruns, e 

contribuir para enriquecer a discussão, atentando-se aos erros gramaticais ou de 

digitação; além disso, evitar usar gírias, abreviações e/ou contrações de texto 

como, por exemplo “vc” (você), “qd” (quando), blz (beleza) etc; 

● Aproveitar o tempo offline para pensar, ler e elaborar com clareza as 

respostas e realizar os trabalhos; 

● Fazer esquemas após a leitura de cada texto, pois auxiliará na compreensão; 

● Manter os contatos atualizados (e-mail e telefone), para que as equipes de 

apoio possam entrar em contato, quando necessário, entre outros. 

Portanto, na educação a distância, exige-se uma nova concepção de ensino, como 

também metodológica e comportamental, tanto de docentes, como, 

principalmente, de estudantes. 
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Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

Na perspectiva contemporânea de educação, as tecnologias educacionais 

são dispositivos que fazem parte da rotina educacional. Dessa forma, a 

virtualidade poderá ser uma extensão da prática docente, fortalecendo assim, a 

dinamicidade e a instituição de uma cultura tecnológica. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação utilizadas nos cursos que 

ofertarão carga horária em EaD são recursos didáticos constituídos por diferentes 

mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, sendo: ambiente virtual de 

aprendizagem (Moodle) e suas ferramentas; redes sociais (Facebook, Instagram e 

WhatsApp) e suas ferramentas; fóruns eletrônicos; blogs; chats; videoconferências 

ou videoaulas realizadas por meio do Microsoft Teams; aplicativos interligados ao 

Moodle e ao Microsoft Teams ( Canva, Kahoot, Quizizz, Conceptboard, wooclap, 

entre outros), programas específicos de computadores (softwares); objetos de 

aprendizagem; conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais ou em 

suportes eletrônicos. 

A acessibilidade é outro ponto importante, todo o conteúdo disponibilizado 

no site institucional permite acessibilidade comunicacional e digital 

compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e 

apresentação da informação em formatos alternativos por meio de tradutor da 

língua de sinais, conversor de textos em Braille (quando necessário), possibilidade 

de ampliação das letras de textos para quem tem baixa visão, leitor de tela para 

uso do computador, etc. 

Vale ressaltar que o AVA Moodle  será disponibilizado no site institucional 

onde o aluno e o professor-tutor poderão acessar mediante login e senha.  

Assim as tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo 

de ensino e de aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do 
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curso, garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a 

interatividade entre professor-tutor e aluno, asseguram o acesso a materiais ou 

recursos didáticos a qualquer hora e lugar e possibilitam experiências 

diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

O ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como AVA, é uma 

ferramentas que com intuito de auxiliar a construção de cursos ou treinamentos 

com a utilização da web. Logo, essas ferramentas pretendem auxiliar o professor a 

gerenciar o conteúdo a ser disponibilizado aos alunos, bem como fomentar o 

controle de acessos e conteúdo de seus alunos ao sistema. O AVA é de suma 

importância para a construção do conhecimento do aluno mediante ao novo 

desafio proposto, maior colaboração entre aluno e professor, tornando assim o 

professor cada vez mais presente no processo de ensino e de aprendizagem junto 

ao aluno.  

O AVA utilizado pela Faculdade FAMA será o Moodle - Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, um sistema de administração de 

atividades educacionais destinado à criação de comunidades online, em ambientes 

virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de modo 

simplificado, a um estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou 

lecionando, em um curso online à sua escolha. Seu foco é disponibilizar aos 

educadores as melhores ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem. 

O Moodle pode ser acessado por diferentes dispositivos como tablets, 

celulares e computadores. 

Abaixo está descrito algumas das diversas ferramentas inseridas no 

Moodle: 

• CHAT - Permite a comunicação de modo síncrono entre alunos e 

professores. 
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• DIÁRIO - Permite a reflexão e comunicação entre aluno e professor de modo 

individual, possibilitando assim comentários, feedback de atividades e 

avaliações. 

• QUESTIONÁRIO - Permite a realização de questionários pelo professor com 

período 

• de disponibilidade pré-definido, feedback automático de respostas bem 

como 

sistema de avaliação programável. 

• TAREFA - Permite disponibilizar tarefas a serem realizadas de modo off-line, 

tais 

como: redações, relatórios, projetos, imagens etc. 

• FORUM - Possibilita a comunicação assíncrona entre seus usuários. 

• GLOSSÁRIO - Possibilita a inserção e exibição de palavras com seus 

respectivos 

dicionários. 

• ENQUETE - Possibilita a criação de enquetes entre os usuários. 

• PESQUISA DE AVALIAÇÃO - Possibilita a criação de uma pesquisa de 

avaliação. 

• WIKI - Ferramenta que possibilita a criação de textos de forma colaborativa 

entre 

seus integrantes. 

O Moodle apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que 

permitem desenvolver a cooperação entre coordenadores, professores-tutores, 

equipe de suporte técnico (TI) e alunos, dando ênfase a ambientes cooperativos, 

pois estes permitem a implantação de várias estratégias pedagógicas utilizadas na 

construção de competências tais como a resolução de desafios, problemas e 

projetos propostos para um aluno ou para um grupo. 
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Possui  capacidade para gerenciar recursos baseados em: processadores de 

texto; hipertextos (textos, dados e ilustrações), permitindo navegação no 

ambiente; multimídia (além de textos, dados, ilustrações, têm também áudio e 

vídeo). Todos estes recursos com muita interatividade via comunicação síncrona 

(em tempo real, ex: chat) e/ou assíncrona (fórum, e-mail), estabelecendo o 

chamado ambiente de aprendizagem (“learningware”). 

O Moodle deverá tem capacidade para armazenar informações produzidas 

durante o curso pelos alunos e grupos de trabalho para que possam ser avaliados 

e possibilitar a avaliação do curso, e, ainda possibilitar ao aluno: 

• Tecer comentários sobre uma solução apresentada; 

• Interagir através da formação de grupos para desenvolvimento de projetos, 

ou até mesmo, para simples troca de informações entre colegas; 

• Contribuir com os esclarecimentos e exposições do professor. 

A aprendizagem é facilitada pelas colaborações e reflexões críticas dos 

participantes sobre diversos assuntos, com mediação dos professores-tutores, o 

que promove a interação e integração entre todos. 

Sua interface é clara e simples, compatível com qualquer navegador da 

Internet, o que facilita seu uso, inclusive para as pessoas inexperientes ou com 

pouco conhecimento de tecnologias. Possibilita acessibilidade metodológica, 

instrumental  e atitudinal uma vez que não há barreiras nos instrumentos,  

métodos e técnicas de estudo (escolar) e de trabalho (profissional) não 

propiciando preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Funcionalidades: 

• Acesso restrito - Login e senha pessoal fornecido, individualmente, no início 

do curso; 

• Módulos com conteúdo disponibilizado e distribuído; 

• Ferramentas interativas e de comunicação – Fórum; 

• Ferramentas de monitoramento - Recebimento de Trabalhos; pesquisas de 
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opinião; 

• Utilização controlada e gerenciamento de acesso - Relatório de atividades 

com dados apresentados graficamente e em formato de lista, gerenciando 

assim, o acesso e desempenho do aluno no AVA. 

Vantagens: 

• Flexibilidade do horário de estudo, de acordo com a disponibilidade de cada 

aluno, podendo adequar suas horas para estágios, estudo para as demais 

disciplinas, cursos extracurriculares, entre outras atividades; 

• Possibilidade de acompanhamento do conteúdo a partir de qualquer lugar 

com acesso à Internet; 

• Maior facilidade para entendimento do conteúdo, pois possibilita a sua 

revisão permanente e, também, como exercícios de avaliação da 

aprendizagem; 

• Atendimento personalizado com a disponibilidade do professor para retirar 

dúvidas, por meio de fóruns de dúvidas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem passa por avaliações periódicas 

realizadas pelo NDE,  devidamente documentadas e que resultam em ações de 

melhoria contínua. 

 

Ambientação em EaD na FAMA 

No primeiro encontro das disciplinas EaD, conforme calendário de 

encontros, os alunos matriculados nessas disciplinas, receberão informações 

através das coordenações de cursos que irão apresentar o manual das disciplinas 

EAD com explicações sobre o acesso on-ine do aluno no AVA Moodle e 

funcionamento das aulas EAD. 

Esse processo tem como objetivo: 
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promover a adaptação ao processo de ensino- aprendizagem adotado 

nessas disciplinas; proporcionar um conhecimento maior sobre as novas 

tecnologias de informação e comunicação e a Educação a Distância (EaD);  

conhecer as estratégias de aprendizagem utilizadas;  

familiarizar-se com os recursos didáticos adotados nestas disciplinas, 

incluindo o uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

O sucesso dessa ambientação dependerá da dedicação do aluno. Para isto, o 

aluno deve estudar os seguintes materiais disponíveis na página da FAMA através 

do portal online do aluno: 

• Ler o manual das disciplinas EaD; 

• Ler o manual do aluno. 

Esta leitura prévia certamente facilitará a sua compreensão sobre a oferta 

das disciplinas EaD. 

 

 

Material Didático-Pedagógico 

O material didático descrito no PPC, disponibilizado aos discentes, 

elaborado ou validado pelo NDE permite desenvolver a formação definida no 

projeto pedagógico, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência 

teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da 

bibliografia às exigências da formação, e apresenta linguagem inclusiva e acessível, 

com recursos comprovadamente inovadores. 

O processo de controle de produção de material didático está formalizado, 

atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade 

de funcionamento. 

O material didático é trabalhado no AVA em formatos variados, liberados 

para estudo virtual ou download em forma de arquivo. É organizado de acordo 

com  a metodologia do processo de ensino-aprendizagem do curso e visa auxiliar a 
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construção do conhecimento significativo do aprendiz, o desenvolvimento das 

habilidades e competências específicas, o domínio do conhecimento e facilitar a 

mediação entre o estudante e o professor-tutor. 

Neste sentido, considera-se material didático-pedagógico todo aquele que 

será utilizado nas situações de ensino-aprendizagem. Assim, será garantido pela 

FAMA: 

• Apostila virtual da Disciplina; 

• Textos de apoio; 

• Leitura Complementar (artigos científicos e outros para leitura obrigatória) 

• Links. 

Portanto, o material didático produzido para o desenvolvimento de cada 

disciplina proposta buscará estimular o estudo e produção individual de cada 

aluno, não só na 

realização das atividades propostas, mas também na experimentação de práticas 

operativas centradas na compreensão e experimentações em relação à tecnologia 

digital. 

  

Avaliação da Aprendizagem em EaD 

A avaliação da aprendizagem do aluno é feita por disciplina, considerando-

se os conteúdos ministrados, os objetivos de cada disciplina, as atividades 

acadêmicas, as habilidades desenvolvidas e as competências requeridas do aluno. 

O desempenho acadêmico do aluno na modalidade EAD é acompanhado 

pelo professor-tutor através de um processo avaliativo contínuo, por meio do 

desenvolvimento de atividades a distância e avaliações presenciais. O aluno terá 

seus conhecimentos avaliados de duas formas: 

• Avaliação contínua - deve ocorrer durante todo o processo e dessa forma, o 

professor pode utilizar dispositivos avaliativos no decorrer da disciplina, 

como formulários online, participação em fóruns de discussões, realização 
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de atividades diversas online, trabalhos, entre outros. 

• Avaliação presencial – prova (escrita e sem consulta). 

Todos os procedimentos de acesso à prova na Instituição deverão seguir 

conforme as demais disciplinas presenciais da Faculdade. 

 

 

Critérios de aprovação na disciplina EaD 

O critério para aprovação da disciplina que adota a modalidade EaD será o 

mesmo critério para aprovação na disciplina que adota a modalidade presencial, 

respeitando o Regimento da Instituição. Ou seja, para o aluno ser aprovado sem a 

necessidade de exame final, deverá ter média semestral igual ou superior a sete 

pontos. Seguindo o Regimento da Instituição, o aluno que não obtiver média 

semestral igual ou superior a sete pontos, deverá realizar o exame final. 

Caso o aluno após o exame final obtiver média igual ou superior a cinco 

pontos, será considerado aprovado na disciplina. Se obtiver média inferior a cinco, 

será considerado reprovado, devendo cumprir a disciplina em regime de 

dependência. 

O regime de dependência do aluno que não for aprovado na disciplina que 

adota a modalidade EaD seguirá os critérios estabelecidos no Regimento da 

Instituição.  

O exame final da disciplina na modalidade EaD seguirá os critérios do 

Regimento da Instituição, devendo, portanto, contemplar todo o conteúdo 

ministrado no semestre letivo. 

O exame final será feito individualmente e sem consulta. O valor total do 

exame final será de 10,00 (dez) pontos. 

 

Disciplinas EaD do curso de Direito  
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As disciplinas a serem ofertadas na modalidade semipresencial serão 

definidas pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e explicitadas na matriz 

curricular com sua distribuição em disciplinas e carga horária por período letivo, 

demonstrando as cargas horárias presencial e EaD. 

 

27.12 MATRIZ CURRICULAR - INGRESSANTES 2022 
 

 
T = Carga horária das aulas teóricas    P = Carga horária das aulas práticas                                                 
EAD = Carga horária das aulas EaD                                                                                   
TOTAL = Caga horária total do período em horas                                                                                                   

 
E = Carla horária Atividades Extensionistas 

 

P
e
rí

o
d

o
 

Disciplinas T P E EAD TOTAL 
Aulas 

semanais 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS POLÍTICAS       80 80   

DIREITO CIVIL – PARTE GERAL I 80       80 4 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 80       80 4 

DIREITO DO CONSUMIDOR 40       40 2 

DIREITO PENAL -  PARTE GERAL I  40       40 2 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 30   10   40 2 

TEORIA GERAL DO DIREITO 40       40 2 

                             
TOTAL  

  310 0 10 80 400 16 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO       80 80   

DIREITO DIGITAL 30   10   40 2 

DIREITO CIVIL – PARTE GERAL II 80       80 4 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 80       80 4 

DIREITO INTERNACIONAL 40       40 2 

DIREITO PENAL -  PARTE GERAL II 80       80 4 

                             
TOTAL  

  310 0 10 80 400 16 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

DIREITO CONSTITUCIONAL III 50   30   80 4 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES I 80       80 4 

DIREITO EMPRESARIAL I   40       40 2 

DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL I 40       40 2 

INTRODUÇÃO A ANTROPOLOGIA       80 80   

TEORIA GERAL DO PROCESSO 80       80 4 

                             
TOTAL  

  290 0 30 80 400 16 

4
º 

P
e
rí

o
d

o
 

DIREITO ADMINISTRATIVO  I 60   20   80 4 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES II 30   10   40 2 

DIREITO EMPRESARIAL II   40       40 2 

DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL II 40       40 2 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 40       40 2 

SOCIOLOGIA       80 80   

                               210 0 30 80 320 12 
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TOTAL  

5
º 

P
e
rí

o
d

o
 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA       80 80   

DIREITO ADMINISTRATIVO  II 60   20   80 4 

DIREITO DOS CONTRATOS I 60   20   80 4 

DIREITO EMPRESARIAL III 40       40 2 

DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL III 40       40 2 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 40       40 2 

DIREITO TRIBUTÁRIO 30   10   40 2 

                             
TOTAL  

  270 0 50 80 400 16 

        

6
º 

P
e
rí

o
d

o
 

DIREITO DOS CONTRATOS II 60   20   80 4 

DIREITO FINANCEIRO 40       40 2 

DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL IV 40       40 2 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 80       80 4 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 60   20   80 4 

METODOLOGIA CIENTÍFICA       80 80   

                             
TOTAL  

  280 0 40 80 400 16 

7
º 

P
e
rí

o
d

o
 

DIREITO DAS COISAS I 55   25   80 4 

DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL V 30   10   40 2 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 30   10   40 4 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 40       40 2 

DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA       80 80   

ECONOMIA POLÍTICA        80 80   

RESPONSABILIDADE CIVIL  30   10   40 2 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA 
JURÍDICA I 

  92     92   

                             
TOTAL  

  185 92 55 160 492 14 

8
º 

P
e
rí

o
d

o
 

DIREITO DAS COISAS II 30   10   40 2 

DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO 
TRABALHO 

50   30   80 4 

DIREITO PROCESSUAL PENAL III 30   10   40 2 

DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL, GÊNERO E 
DIREITOS HUMANOS 

      40 40   

HISTÓRIA DO DIREITO       40 40   

RESPOSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL       40 40   

MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRÁGEM 20 
  20 

  40 2 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA 
JURÍDICA II 

  92     92   

                             
TOTAL  

  130 92 70 120 412 10 

9
º 

P
e
rí

o
d

o
 DIREITO AMBIENTAL       80 80   

DIREITO DE FAMÍLIA 50   30   80 4 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL V 40       40 2 

DIREITO PROCESSUAL PENAL IV 30   10   40 2 

PRÁTICA JURÍDICA CIVIL   20 20   40 2 
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PSICOLOGIA JURÍDICA        40 40   

TRABALHO DE CURSO I 40       40 2 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA 
JURÍDICA III 

  92     92   

  160 112 60 120 452 12 

                             
TOTAL  

DIREITO DAS SUCESSÕES 50   30   80 4 

1
0
º 

P
e

rí
o

d
o

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO       40 40   

DIR. PROCESSUAL DO TRABALHO 50   30   80 4 

OPTATIVA       80 80   

PRÁTICA JURÍDICA  PENAL   20 20   40 2 

TRABALHO DE CURSO II 40       40 2 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA 
JURÍDICA IV 

  92     92   

  140 112 80 120 452 12 

                             
TOTAL            

 CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 3760 87%     

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 5%     

 ESTAGIO SUPERVISIONADO 368 8%     

 EXTENSÃO 435 10%     

 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  4328 100% 3700    

 CARGA HORÁRIA EAD 1000 22%      

 CARGA HORÁRIA Presencial 3328 78%      

  4328      

 OPTATIVAS 

 
Disciplinas T P   EAD TOTAL 

Aulas 
semanais 

 

DIREITO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E 
ESTATUTO DO IDOSO 

      80 80 4 

 DIREITO AGRÁRIO       80   4 

 LIBRAS       80   4 

 RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL       80   4 

 
SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA       80 80 4 

        
 

27.13 AÇÃO CENTRADA NO ALUNO 

Frente aos avanços tecnológicos e às constantes modificações sociais, a 

educação superior acadêmica não dá conta da formação de um profissional 

pronto e acabado, como se supunha possível há décadas atrás. Hoje, o 

profissional tem que estar em permanente busca e aperfeiçoamento.   

 Neste sentido, o Curso de Direito da FAMA oferece aos seus alunos 

atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação, de modo sistemático 

tais como: 
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• Prática de Ensino. 

• Trabalho Monográfico  

• Ciclos de estudo e Debates. 

• Participação em eventos considerados relevantes para a formação do 

aluno, como: Seminários, Semanas do Curso de Direito, Congressos. 

• Pesquisas de Iniciação Científica. 

• Viagens técnicas e Culturais. 

• Ações extencionistas. 

 

 

 

 

27.14 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

O processo de curricularização da extensão visa atender aos documentos 

nacionais que tratam das políticas para a Educação, a exemplo do Plano Nacional 

de Educação 2014-2024, da LDB 9.394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o ensino superior e da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, além de 

documentos norteadores das práticas pedagógicas da FAMA.  

Incorporar nos currículos a lógica da extensão apresenta-se como demanda 

necessária de atualização da matriz curricular existente do curso, garantindo que 

10% (dez por cento) da carga horária total correspondam às ações de extensão 

(PNE, Meta 12.7). Na prática, pode-se dizer que é um espaço de diálogo e de 

atuação para garantir ao estudante uma relação mais aberta entre os campos dos 

saberes e conhecimentos disciplinares com as questões mais amplas que norteiam 

a realidade social e coletiva.  

As atividades de extensão na FASMA, seguem regulamento próprio e 

constituem aportes decisivos à formação do acadêmico, seja pela ampliação do 

universo de referência que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes 

questões contemporâneas. Esses resultados possibilitam enriquecimento da 

experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em 

que permitem a reafirmação e materialização dos compromissos éticos e 
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solidários da educação pública brasileira. Como preconizado na Constituição de 

1988 e regulamentado pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 

  A Extensão FAMA é a atividade que se integra à matriz curricular e à 

organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político 

educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da 

sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 

permanente com o ensino e a pesquisa. 

Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na FAMA: 

I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por 

meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões 

complexas contemporâneas presentes no contexto social; 

II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência 

dos seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja 

valorizada e integrada à matriz curricular; 

III - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais 

setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem 

como por outras atividades acadêmicas e sociais; 

IV - a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo 

pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 

tecnológico. 

V - a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua 

formação como cidadão crítico e responsável; 

VI - o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os 

demais setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo 

a interculturalidade; 

VII - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das 

instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de 
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comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, 

tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às 

diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e 

educação indígena; 

VIII - a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da 

pesquisa; 

IX - o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na 

contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por 

meio do desenvolvimento econômico, social e cultural; 

X - o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de 

cada estabelecimento superior de educação; 

XI - a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e 

coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a 

realidade brasileira.  

As atividades extensionistas se inserem nas seguintes modalidades: 

I - programas; 

II - projetos; 

III - cursos e oficinas; 

IV - eventos; 

V - prestação de serviços 

O presente projeto pedagógico prevê o direcionamento de 10,% da carga 

horária do curso de Direito da FAMA para programas de extensão, aos quais 

poderão estar vinculados a projetos (conjunto de ações estruturadas com 

periodicidade e objetivos definidos) cujas ações serão efetivadas através de 

atividades disciplinares (diagnósticos/avaliações/levantamentos, extensão 

tecnológica, cursos, palestras, eventos, produção/publicação/produtos, mediações 

e resoluções de conflitos e outros).  
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Tais atividades serão propostas semestralmente, em disciplinas específicas, 

com carga horária prevista conforme a grade do curso, podendo ou não haver 

interdisciplinaridade. Neste caso, a carga horária será contabilizada entre os 

docentes das disciplinas envolvidas na ação.  

Processos avaliativos poderão ser desenvolvidos nos programas/projetos 

executados. Tais atividades serão comprovadas através do registro das mesmas no 

diário de classe da(s) disciplina(s).  

O curso também conta com uma atividade na décima fase chamada 

“Práticas de extensão aplicadas ao Direito”. O objetivo principal da atividade é 

desenvolver um projeto de extensão que possa envolver um grupo discente, em 

fase de conclusão do curso, na prática de ações que tragam benefícios à 

comunidade, com tema relacionados ao curso, sob a orientação de um docente do 

curso e em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica.  

A extensão estará sujeita à contínua autoavaliação crítica, voltada para o 

aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o ensino, a 

pesquisa (iniciação científica), a formação do estudante, a qualificação do docente, 

a relação com a sociedade, a participação dos parceiros e a outras dimensões 

acadêmicas institucionais, levada a efeito pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do Curso e pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 

27.15 AS DISCIPLINAS E A METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia de ensino constitui-se de práticas pedagógicas a serem 

desenvolvidas que possibilitam a apresentação dos conteúdos que serão 

ministrados, com o fim de serem atingidos os objetivos a que o curso se propõe. 

Sendo o ensino um processo sistemático e intencional de promover a 

aquisição do conhecimento, a metodologia de Ensino aplicada no Curso de Direito 

da FAMA está apoiada nos seguintes pontos principais: 

I - Currículo que oferece disciplinas interligadas aos eixos de formação do 

bacharel em direito: Eixo de formação Fundamental, Eixo de formação Profissional 

e Eixo de Formação Prática; 
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II - Ensino organizado a partir de uma metodologia, que favorece as 

atividades de ensino coletivo, de ensino individualizado e de ensino socializado. 

Objetivando uma sólida formação humanística e axiológica, capacidade de análise, 

domínio de conceitos e terminologias jurídicas, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma 

postura reflexiva e de autonomia e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência 

do Direito. Para o desenvolvimento desta metodologia destacam-se as seguintes 

atividades: 

I. exposições didáticas; 

II. leituras comentadas; 

III. Iniciação científica; 

IV. aulas práticas; 

V. ações extencionistas; 

VI. visitas técnicas; 

VII. trabalhos de equipe; 

VIII. discussões e debates; 

IX. júri simulado; 

X. elaboração de relatórios; 

XI. estágios; 

XII. elaboração de monografias, 

XIII. palestras, workshops e seminários com especialistas, pesquisadores e 

profissionais da área jurídica. 

XIV. desenvolvimento de Projetos interdisciplinares que envolvam outros 

cursos da FAMA,  

XV. valorização de trabalhos de natureza científica estimulando os alunos a 

vivenciar todas as etapas do Método Científico 

 

27.16 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

27.16.1 Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio de Prática Jurídica é obrigatório e integrante do Currículo Pleno 

do Curso de Direito, consistindo no mínimo de 300 (Trezentas) horas de 

atividades práticas simuladas e reais, que serão praticadas do 7º semestre ao 10º 

semestre do curso de Direito, e que devem propiciar ao estudante a participação 

em situações reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem 

como análise crítica das mesmas.  
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O Estágio Curricular Supervisionado será oferecido com o objetivo de 

consolidar o desempenho profissional desejado e será realizado na própria 

instituição, por meio do Núcleo de Prática Jurídica e/ou órgãos conveniados. As 

atividades de estágio programadas poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até 

que os responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade os domínios indispensáveis ao exercício 

da profissão. 

 

27.16.2 Do Núcleo de Prática Jurídica 

O Núcleo da Prática Jurídica da FAMA, regulamentado conforme 

legislação interna em vigor, tem por finalidade possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento de práticas processuais e não processuais referentes às 

disciplinais constantes no currículo pleno do curso, bem como é o órgão de 

coordenação e supervisão das atividades de estagio do curso de Direito. 

São oferecidos ao acadêmico, no Núcleo de Prática Jurídica, os recursos 

necessários para a prática das atividades jurídicas reais do curso: das comentadas, 

das simuladas como prática de atividades de arbitragem, negociação conciliação e 

mediação.  

Deve-se ressaltar que o estudo da ética profissional e sua prática deve 

perpassar todas as atividades vinculadas ao estágio. 

O Núcleo de Prática Jurídica oferece, ainda, aos discentes os meios 

necessários para a prática de atuação: jurídica oral, técnicas de conciliação de 

negociação, mediação e arbitragem, visitas orientadas, análises de autos findos, 

elaboração de textos e peças jurídicas legais. Todas as atividades práticas 

realizadas pelo discente serão apresentadas em relatório, sendo que todas as 

atividades jurídicas serão orientadas ou supervisionadas por Professor ou 

advogado orientador contratado.   

Dentre as práticas de atividades reais desenvolvidas, temos: 

I.Atendimento ao cliente. 

II.Técnicas de conciliação, de negociação coletiva, mediação e arbitragem, 

como alternativas à Jurisdição, com fim de proporcionar a solução e composição 

de litígios, visando assegurar o exercício da cidadania. 

III.Visitas orientadas aos diferentes órgãos.  

IV.Analisar autos findos, com a finalidade de verificar, os desdobramentos 

dos processos, as opções feitas, os equívocos cometidos. 
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V.Simulação da sustentação oral. 

VI.Práticas realizadas através de convênios junto à magistratura, ao 

Ministério Público, Segurança Pública, as associações de bairro. 

O Serviço de assistência jurídica abrange as áreas: cível se destina ao 

atendimento do hiposuficiente, funcionando durante todo o ano letivo realizando 

atendimento ao público em horários fixados pelo próprio Núcleo, obedecendo à 

legislação vigente. 

O Núcleo de Prática Jurídica conta com operadores do Direito com larga 

experiência na prática jurídica, pertencentes aos quadros de funcionários da 

Instituição e auxiliares de serviços, sendo dirigido por um Coordenador Geral 

admitido, um coordenador do escritório modelo (escritório de Assistência 

Jurídica) e um coordenador do laboratório jurídico, na forma do Regimento da 

FAMA. 

 

27.16.3 Da estrutura composição e recursos disponíveis do NPJ 

O estágio profissional do Curso de Direito da FAMA é realizado no 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, criado em obediência e nos moldes da Portaria nº 

919, de 27 de março de 2002.  

O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA é composto pelo LABORATÓRIO 

JURÍDICO e pelo ESCRITÓRIO MODELO, que são coordenados por professores do 

curso de Direito e dispõe de instalações próprias separadas do campus da 

Faculdade. Atualmente está situado na Rua Santa Vitória, nº 410, Centro, Iturama-

MG, onde conta com 07 (sete) salas, todas dotadas de infra-estrutura adequada ao 

desenvolvimento das atividades profissionais, conforme passaremos a detalhar no 

item seguinte. 

No LABORATÓRIO JURÍDICO são realizadas as atividades simuladas e 

hipotéticas, que consistem na promoção de treinamentos, pesquisas, análises e 

simulações orientados pelos professores, como elaboração de petições jurídicas, 

montagem de processos simulados com todas as peças e momentos processuais e 

simulação de atividades específicas dos diversos operadores do direito. 

No ESCRITÓRIO MODELO os alunos/estagiários desenvolvem as 

chamadas atividades reais e são ministradas aulas expositivas sobre o Estatuto e 

Código de Ética e Disciplina da OAB. As atividades reais consistem em 

atendimentos ao público, elaboração das petições pertinentes, acompanhamento 

processual e acompanhamento de audiências, tudo diretamente supervisionados 

por um professor-orientador. 



                                                 FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
                                                                              PROJETO PEDAGÓGICO – DIREITO  

  RECONHECIDO PELA PORTARIA MEC Nº 16 DE 09 DE JANEIRO DE 2008  
PUBL. DOU DE 10 DE JANEIRO DE 2008 

                        

 

83 

 

 

O atendimento no ESCRITÓRIO MODELO segue os parâmetros da Lei nº 

1.060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Por ser assim os atendimentos se limitam 

a área civil e aos assistidos, cuja renda familiar não ultrapasse 02 (dois) salários 

mínimos vigentes. 

 

27.16.4 Do Funcionamento do NPJ 

O Núcleo de Prática Jurídica funciona diariamente das 13h às 17h.Nos 

períodos interescolares, funcionam plantões para a realização de audiências e 

atendimento dos processos em andamento. 

 

27.16.5 Da carga horária e da escala dos estagiários 

   A carga horária mínima a ser cumprida pelo aluno/estagiário é de 300 

(trezentas) horas de atividades práticas simuladas e 180 (cento e oitenta) de 

atividades práticas reais.  

  Sendo assim o aluno/estagiário que não está impedido de exercer a 

advocacia, freqüenta o ESCRITÓRIO MODELO durante no mínimo 180 (cento e 

oitenta) horas, como exigência parcial para conclusão do curso. 

Estas 180 (cento e oitenta) horas podem ser cumpridas de segunda-feira à 

sexta-feira, das 13h às 17h, durante todo o ano, inclusive durante as férias 

escolares e forenses. Dessa forma, fica facultado ao aluno/estagiário agendar 

conforme sua conveniência as datas em que comparecerá ao ESCRITÓRIO 

MODELO até o cumprimento total das horas exigidas, devidamente distribuídas no 

4º e 5º ano do curso.  

O prazo para o aluno/estagiário agendar seu comparecimento é até o 15º 

dia do início do ano letivo do 8º semestre do curso de direito. A partir desta data, a 

lista de convocação é fixada nos murais de sala de aula e do ESCRITÓRIO MODELO, 

com os respectivos dias e horários de realização das atividades. 

Caso ocorra falta do aluno na data agendada, este poderá protocolar 

requerimento junto à secretaria da NPJ, a fim de apresentar sua justificativa pela 

ausência e solicitar novo agendamento, sendo tal requerimento avaliado pela 

Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica e eventualmente designada data e 

horário para a substituição. 

 

27.16.6 Do atendimentos do NPJ 

São atendidas, em média, dois casos por dia, sendo que a maior parte das 

vezes os atendimentos não resultam em ações judiciais, pois muitos buscam 
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apenas informações ou orientações jurídicas, além do mais a conduta ética do 

profissional do direito se lhe impõe que, sendo possível, procure mediar o caso e 

somente em ultimo caso busque a solução do conflito no Judiciário, primando-se 

assim, pela conciliação. 

 

27.16.7 Das atividades desenvolvidas no NPJ 

Busca-se permanentemente neste local de prática e ensino, aproximar o 

máximo possível à rotina diária de um escritório de advocacia, não descurando 

das diversas atividades ligadas a área jurídica e exercitadas por meio da 

simulação. Estas atividades se constituem de visitas com alunos ao fórum e 

Juizados, delegacias, cartórios; distribuindo-se atividades para que os mesmos 

providenciem tais como certidões junto à prefeitura, agencia fazendária, receita 

federal, dentre outros. 

Desta forma, os trabalhos do Núcleo não se circunscrevem apenas ao âmbito 

da Faculdade, mas buscam se aproximar o máximo possível do cotidiano de um 

escritório jurídico. 

Procura ainda, oportunizar aos estagiários a possibilidade de cumprir os 

estágios profissionais (extracurriculares) realizados, em convenio ou parceria com 

escritórios jurídicos, cartórios, procuradorias (Estado, INSS e outros), Defensoria 

Pública, Poder Judiciário e Ministério Público (Estadual e Federal), Justiça do 

Trabalho e Eleitoral, dentre outros. 

 

27.16.8 Dos integrantes do NPJ 

        O Núcleo de Prática Jurídica é dirigido por um Coordenador Geral, um 

coordenador do escritório modelo (escritório de Assistência Jurídica) e um 

coordenador do laboratório jurídico, na forma do Regimento da FAMA – Faculdade 

Aldete Maria Alves, bem como para o acompanhamento dos alunos estagiários há 

no Núcleo Professores Supervisores. A mantenedora disponibiliza, ainda, 

funcionários específicos para o setor administrativo do Núcleo e monitor. 

 

27.16.9 Estágio não Obrigatório: 
 

Existe a possibilidade do aluno realizar Estágio Não Obrigatório, a partir do 

4º período do curso, desde que o discente esteja apto a desenvolver no campo do 

Estágio, as habilidades e competências requeridas para esta atividade. O Estágio 
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Curricular obrigatório e o Estágio não obrigatório são regulamentado no âmbito 

do curso. 

 

28 TRABALHO DE CURSO 

É necessário que o Projeto Pedagógico do curso de direito contenha o 

Trabalho de Curso como componente curricular obrigatório, ensejando ao aluno, 

a oportunidade de revelar a sua apropriação, ao longo do curso, do domínio da 

linguagem cientifica na ciência do Direito, com a indispensável precisão 

terminológica da referida ciência. 

Neste diapasão, o curso de Direito da FAMA adota, em sede de Trabalho 

de Curso, entendido este como “Tratamento escrito de um tema específico que 

resulte de investigação científica com o escopo de apresentar contribuição 

relevante ou original e pessoal às ciências, no âmbito das ciências jurídicas, 

apresentado de acordo com as normas metodológicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT e as instruções constantes do Manual para 

Normatização para Trabalhos Científicos e Acadêmicos da FAMA“. 

O Trabalho de Curso será de caráter obrigatório para os alunos do curso 

de Direito e constitui pré-requisito para a colação de grau. 

O Trabalho de Curso, atividade de cunho obrigatória e pré-requisito para 

a colação de grau, terá caráter eminentemente didático, como treino e iniciação à 

investigação científica, tendo como objetivo propiciar ao aluno: a) a oportunidade 

de demonstrar o grau de habilitação adquirido; b) o aprofundamento temático, o 

estímulo à produção científica e à consulta de bibliografia especializada; c) o 

aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica do Direito. 

Para a sua elaboração, não se exigirá que o trabalho seja comunicação de 

uma teoria nova, de nova explicação e interpretação de fatos ou a apresentação 

de investigação científica com a característica de originalidade, podendo ser 

elaborado em dupla. 

Submeter-se-ão à elaboração do Trabalho de Curso os alunos 

matriculados no oitavo e nono semestre  nas disciplinas Trabalho de Curso I e II, 

respectivamente. 

Por fim, saliente-se que o Trabalho de Curso corresponde ao dever legal 

dos discentes de produção, elaboração e apresentação, com defesa oral e pública, 

de um trabalho de caráter jurídico realizado durante o curso, acerca de um tema 

definido, que envolva os conhecimentos adquiridos por meio de Ensino, Pesquisa, 

Extensão ou Iniciação Científica. 
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O trabalho de curso será elaborado em dupla pelos alunos mediante 

orientação de um professor e será desenvolvido, necessariamente, sob a 

orientação de professores pertencentes ao quadro docente da FAMA. 

O Trabalho de Curso é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação de tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, sendo 

como tal remunerados na forma fixada pela Direção Geral da FAMA.  

 

O professor orientador tem os seguintes deveres: 

• Atender seus acadêmicos orientandos no horário e local previamente fixado e 

fora do horário regular das aulas; 

• Seguir o cronograma de encontros determinado pela Coordenação de curso; 

• Assinar a ficha de orientação após aceitar o convite para a orientação; 

• Indicar fontes bibliográficas e eletrônicas para que o orientando possa 

desenvolver seu Trabalho de Curso; 

• Orientar o desenvolvimento da temática abordada no trabalho de curso, assim 

como a verificação das normas científicas; 

• Emitir parecer de admissibilidade para defesa pública, que deverá estar incluso 

em todos os volumes do Trabalho de Curso, em local previsto na estrutura do 

trabalho; 

• Participar, como presidente, das bancas examinadoras dos Trabalhos de Curso 

para as quais estiver designado, com o direito de participação na avaliação do 

trabalho;  

• Assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso, as atas finais das sessões de defesa;  

• Cumprir e fazer cumprir este Regulamento e demais instruções referentes às 

disciplinas de Trabalho de Curso I e Trabalho de Curso II. 

O Coordenador do Curso é o responsável por supervisionar as atividades 

acadêmicas relacionadas ao Trabalho de Curso, sendo, também, o responsável pelo 

acompanhamento das disciplinas de Trabalho de Curso I e Trabalho de Curso II, 

competindo-lhe: 

• Proporcionar, com o auxílio de professores orientadores, orientação e 

acompanhamento aos acadêmicos matriculados nas disciplinas de Trabalho de 

Curso I e Trabalho de Curso II; 
 

• Convocar reuniões, sempre que necessário, com os professores orientadores e 

acadêmicos matriculados nas disciplinas de Trabalho de Curso I e Trabalho de 

Curso II;  
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• Definir os professores orientadores que atuarão no desenvolvimento do 

Trabalho de Curso I e II. 
 

• Indicar professor orientador para os acadêmicos observando sempre que 

possível, a distribuição de acordo com a titulação, as áreas de concentração e as 

linhas de pesquisa dos professores. 
 

• Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao Trabalho de 

Curso, que deverá ser publicado em até cinco dias contados do início do semestre 

letivo; 

• Atender os acadêmicos matriculados nas disciplinas de Trabalho de Curso I e 

Trabalho de Curso II; 
 

• Elaborar e encaminhar aos orientadores as fichas de acompanhamento da 

atividade de orientação atinentes ao Trabalho de Curso para serem preenchidas; 
 

• Manter, na secretaria acadêmica, arquivo atualizado com os projetos de 

Trabalho de Curso em desenvolvimento; 
 

• Designar, mediante edital, as bancas examinadoras dos Trabalhos de Curso, com 

composição, local e data das sessões públicas de defesa dos Trabalhos de Curso; 
 

• Orientar os alunos sobre o protocolo da versão final do Trabalho de Curso, 

encadernada para apresentação em banca e em CD em formato word para arquivo 

após a defesa e as devidas correções; 
 

• Receber, bimestralmente, as fichas de orientação preenchidas e assinadas pelos 

orientadores e orientandos; 
 

• Acompanhar o recebimento dos diários, atas e demais documentos referentes às 

disciplinas de Trabalho de Curso I e Trabalho de Curso II; 
 

• Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste Regulamento e ao desenvolvimento das disciplinas de 

Trabalho de Curso. 

 

29. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

São Atividades Complementares e de caráter obrigatório as atividades de 

enriquecimento didático, curricular, científico e cultural, com a carga horária 

prevista na matriz curricular do curso. 

Serão consideradas Atividades Complementares aquelas desenvolvidas 

pelo aluno no âmbito ou fora da Faculdade, a partir do ano do seu ingresso no 

curso. 
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São as seguintes modalidades que compõem as Atividades 

Complementares para fins de enriquecimento do processo formativo do aluno e 

futuro mestre: Seminários, apresentações, exposições, participação em evento 

científico artístico e cultural, produções individual e coletiva, monitorias, 

participação e colaboração em projetos de ensino, pesquisa e extensão, relatórios 

de pesquisas, participação como dirigentes e ou representantes nos Centros ou 

Diretórios Acadêmicos, visitas a outras instituições para fins de trocas de 

experiências entre alunos em formação, e outras atividades que configuram o 

enriquecimento curricular na formação docente. 

 

  TABELA DE VALORES PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

     CURSO DE DIREITO  

Atividades 
Complementares 

Carga horária individual – 
por certificado 

Carga horária 
máxima 

Ensino 20 horas 100 horas 

Pesquisa  15 horas 40 horas 

Extensão 15 horas 60 horas 

TOTAL ----- 200 horas 
 

 

    

29.1 Extensão 

A institucionalização das atividades de extensão no Curso de Direito será 

implementada através: 

I.da prestação serviços de formação, orientação, acompanhamento e/ou 

assessoria com a participação do corpo docente e discente da FAMA e do Núcleo 

de Prática Jurídica; 

II.de atividades com amplo envolvimento de todos os setores da instituição 

em escolas, órgão públicos, associações, clubes de serviço, entre outros, com o 

objetivo de prestar de serviços e disseminar conhecimentos e orientar práticas. 

III.de eventos como forma de ampliação de acesso ao conhecimento que 

incluirão: publicações, cursos, mini-cursos, oficinas e palestras à comunidade. 
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30. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

30.1. PIBIC-FAMA – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Faculdade 

Aldete Maria Alves (PIBIC/FAMA) é um programa centrado na iniciação científica 

de novos talentos em todas as áreas de conhecimento. Voltado para o aluno de 

graduação, e servindo de incentivo à formação, privilegia a participação ativa de 

bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e 

orientação adequada e continuada. Os projetos culminam com um trabalho final 

avaliado e valorizado, fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à 

continuidade de sua formação, de modo particular, na pós-graduação.  

O PIBIC/FAMA obterá anualmente, da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior (IIES), uma quota de bolsas de iniciação científica que serão distribuídas 

de acordo com critérios de mérito acadêmico. O desenvolvimento do aluno 

bolsista será acompanhado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da 

instituição (COPE/FAMA) através de relatórios semestrais e no Seminário anual 

de Iniciação Científica da FAMA (SINC/FAMA) onde todos os bolsistas terão a 

obrigação de apresentar seus trabalhos.  

 
 

30.1.1  OBJETIVOS DO PIBIC/FAMA 

 

        São objetivos do PIBIC/FAMA: 

1. Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais 

entre estudantes de graduação; 

2. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de 

iniciação à pesquisa para alunos de graduação; 

3. Estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação;  

4. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

5. Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.  
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31 PIC-FAMA – PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A Iniciação Cientifica (IC) é um instrumento que permite introduzir os 

estudantes de graduação, potencialmente mais promissores, na pesquisa 

cientifica. É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato direto com a 

atividade científica e engajá-lo na pesquisa.  

Nesta perspectiva, a IC caracteriza-se como instrumento de apoio teórico 

e metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um canal 

adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno.  

O princípio é dirigido prioritariamente ao benefício dos alunos, que têm 

no programa a oportunidade de complementar sua formação acadêmica, 

aprimorando seu conhecimento e preparo para a vida profissional.  

O programa envolve todos os alunos que desenvolvem atividades de IC 

na FAMA, sejam com bolsas concedidas por programas institucionais, bolsas de 

outras origens, ou ainda sem bolsas, desde que cumpram com os requisitos 

estabelecidos pela Instituição, via Coordenação de Pesquisa e Extensão 

(COPE/FAMA).  

Cabe à instituição, através da COPE/FAMA, conceder aos alunos que 

desenvolvem de forma satisfatória as atividades propostas, um certificado 

apropriado.  

   

31.1 OBJETIVOS DO PIC/FAMA 

São objetivos do PIC/FAMA: 

1. Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais 

entre estudantes de graduação; 

2. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de 

iniciação à pesquisa para alunos de graduação; 

3. Estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação;  

4. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

5. Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.  

 
 

32 AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO 

Através da Avaliação Institucional (auto-avaliação), é possível conhecer 

melhor o desempenho das suas atividades curriculares do Curso de Direito, 
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atividades extra-curriculares propostas pelas Coordenações de Cursos, assim 

como avaliar a gestão institucional, o corpo docente e discente, o pessoal técnico- 

administrativo, a infra-estrutura, a produção acadêmico-científica, as atividades de 

extensão e ações de intervenção social,   no contexto atual, a Avaliação 

Institucional é uma realidade no campo das políticas universitárias, dos governos 

e de vários organismos internacionais de financiamento da educação, e uma das 

necessidades estruturais do Ensino Superior Brasileiro. 

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para redefinir 

ou reafirmar os objetivos do Curso, revelando-se excelente exercício formativo 

para a comunidade acadêmica que passa a se responsabilizar pelo uso dos 

resultados. 

Todos os resultados, pertinentes ao Curso são compartilhados com os 

docentes e discentes para conscientização da realidade e a necessidade de mudar 

para o aprimoramento contínuo. 

 

33. PROGRAMA DE NIVELAMENTO 
 

O nivelamento na instituição se concretizará através de 03 fases:  

1- Fase da triagem: A fase de triagem dos ingressantes com 

necessidades de nivelamento e diagnóstico destas necessidades se iniciará na 

primeira semana de aula do primeiro semestre letivo e se estenderá até o final do 

primeiro mês do ano letivo. 

Compete ao Coordenador de Curso o planejamento e a coordenação das 

ações que conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas 

necessidades no(s) curso(s) que coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico 

ocorrerão de forma concomitante às aulas previstas para o período.  

2 - Fase de Planejamento Coordenado de ações de nivelamento: Na fase 

de planejamento, os Coordenadores de Curso se reunirão e planejarão de forma 

conjunta, visando à racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade como um 

todo. 

As ações serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no 

segundo semestre do primeiro ano letivo. Exemplo destas ações é o oferecimento 

de componentes, oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos entre outras.  

3 - Fase de execução das ações de nivelamento: Na fase de execução das 

ações de nivelamento, os alunos deverão participar das atividades planejadas. 

Independentemente da modalidade da ação de nivelamento prevista, os alunos 

participantes serão avaliados quanto ao seu aprendizado. 
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34 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

  De acordo com os dicionários brasileiros (Enciclopédia Mirador, 

1987,v.7,p.3642) a avaliação consiste em fazer um julgamento sobre resultados, 

comparando o que foi obtido com o que se pretendia alcançar.A avaliação do 

rendimento escolar envolve um processo circular que começa e termina com os 

objetivos educacionais.Se tais objetivos foram adequadamente descritos e 

propostos, o resultado apresentará condutas que serão apreciadas por quem for 

responsável pela direção do processo educativo. 

Conforme FREITAS (2003,p.257) “avaliar é dar valor”. Aurélio de Holanda 

Ferreira (1973) lista outros significados: “apreciar o merecimento de”, 

“determinar o valor ou valia de”. Assim, quando se avalia qualquer coisa, está se 

determinando o valor, atribuindo a ela um “merecimento positivo ou negativo”, já 

que a valoração pode ocorrer desses dois modos:Positiva ou negativamente. 

Na avaliação do rendimento escolar observa-se a dicotomia entre 

avaliação dos conteúdos absorvidos e avaliação formativa. A primeira está 

relacionada ao aprendizado dos conteúdos reproduzidos, os denominados 

cognitivos e a segunda está relacionada ao interesse, participação, assiduidade, 

pontualidade e outros itens considerados não cognitivos. 

Ainda há que se considerar mais um tipo de Avaliação, a que foi chamada 

por Pedro Demo (2001 p.45) de “avaliação política que está relacionada com a 

formação, a cidadania, a aplicação do conteúdo aprendido na vida cotidiana”. 

A Avaliação cognitiva ou qualitativa é realizada mediante a reprodução 

do conhecimento apreendido, por parte do aluno, varias formas dentre as quais, 

argüições informais, provas, práticas, provas escritas, testes, trabalhos escritos e 

ou orais etc. 

A Avaliação formativa é realizada por meio da discussão nos Conselhos 

de Classe, com a participação do aluno. 

A Avaliação política é a mais difícil de ser mensurada, pois só poderá ser 

desenvolvida, com a observação atenta do Professor sobre cada aluno no decorrer 

do processo ensino/aprendizagem e discutida pelo corpo docente periodicamente. 

Este tipo de Avaliação transcende a idéia de avaliar apenas o 

aproveitamento escolar e permite obter indícios para as necessárias 

reformulações do processo ensino/aprendizagem e conseqüentemente do plano 

de ensino por parte do corpo docente. 
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José Leão M. Falcão Filho, Professor da PUC-MG em seu artigo intitulado: 

Avaliação, Classificação e Freqüência na nova LDB explica que:“o conselho 

Nacional de Educação, através do parecer nº5/97da lavra do eminente conselheiro 

Ulysses de Oliveira Panisset, quando tratou da avaliação da aprendizagem foi 

claro: “A verificação do rendimento escolar permanece, como nem poderia deixar 

de ser sob a responsabilidade da escola por instrumentos previstos no regimento 

escolar e observadas as diretrizes da lei, que incluem: avaliação contínua e 

cumulativa, prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do ano sobre de provas ou exames finais, quando adotados”. 

A lei, ao estabelecer a necessidade de uma relação entre aspectos 

quantitativos e qualitativos. Com a prevalência dos últimos em relação aos 

primeiros nos processos de Avaliação (letra”a”do inciso v do art.24), na nossa 

interpretação, está lembrando que a avaliação das atividades discentes devem 

contemplar múltiplas formas e procedimentos.Não poderia ser de outra forma, 

pois como sabemos são múltiplas as formas através das quais os seres humanos, 

cada um na sua  particularidade, aprendem e demonstram que aprenderam, 

porque são infinitos os caminhos que os mesmos utilizam para se apossarem do 

saber, provavelmente são tantos, quantos são as seres humanos.  

Os mecanismos de avaliações serão efetivados através das diversas 

formas usuais de verificação, que contenham resolução de problemas e/ou 

questões dissertativas.Os Docentes poderão adotar formas de avaliação 

suplementares, tais como: debates, seminários, pesquisas doutrinarias e 

jurisprudências, produção de textos dissertativos que deverão ser elaborados e 

apresentados, respeitando-se as regras da ABNT.Os colegiados de Curso definirão 

no inicio de cada ano letivo, calendário para aplicação das provas obrigatórias 

bimestrais; além de realizar reuniões pedagógicas com os docentes das 

respectivas séries, após as avaliações obrigatórias bimestrais, a fim de 

acompanhar o desempenho do acadêmico, nas diversas disciplinas das séries”. 

                     Durante o desenvolvimento do currículo e do projeto pedagógico, 

diferentes níveis de avaliação poderão ser consideradas: 

 

a) Avaliação em Nível de Cada Disciplina. 

Professores e alunos, sistematicamente e dentro do processo de 

Avaliação Institucional, responderão ao instrumento avaliativo objetivando 

diagnosticar, avaliar institucionalmente e pedagogicamente a programação de 

ensino, os procedimentos metodológicos utilizados, as bibliografias adotadas, para 
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aperfeiçoar e retroalimentar de maneira qualitativa o processo de ensino-

aprendizagem. O espaço mais apropriado para essa avaliação é a sala de aula, em 

qualquer período de desenvolvimento da disciplina. Os resultados deste processo 

oferecerão subsídios para análise nos níveis subsequentes e propondo novas 

ações educativas. 

 

b) Avaliação da Organização Vertical das Disciplinas. 

Nesse nível é fundamental a análise da pertinência da organização 

vertical das disciplinas, podendo ser realizadas antes do semestre letivo (por parte 

dos professores) e no final (envolvendo os alunos), com objetivo de promover as 

devidas adequações e adaptações para garantir a unicidade ou organicidade do 

currículo. Esta avaliação deve ser realizada periodicamente pelo Núcleo Docente 

Estruturante. 

 

c) Avaliação em Nível Global do Currículo. 

A avaliação poderá ser efetuada pelo Colegiado de Curso. Dessa avaliação 

poderão surgir sugestões para reajustes necessários ao aperfeiçoamento do 

currículo. 

Os instrumentos a serem utilizados em qualquer um dos níveis 

propostos, serão definidos e elaborados em conjunto com a Comissão Própria de 

Avaliação da FAMA e devem fazer parte integrante do processo de avaliação 

institucional. 

 

d) Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem é instrumento 

fundamental do planejamento educacional, especificamente do projeto pedagógico 

pois é ela que permite diagnosticar e verificar o desempenho acadêmico do aluno 

e da instituição, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento das aulas e do 

resultado qualitativo e quantitativo da Instituição de Ensino. 

Esta modalidade de avaliação no Curso de Direito da FAMA, dar-se-á, 

como já mencionado anteriormente, conforme o que preceitua a atual LDB, Lei nº 

9.394/96, art. 24, V, que define critérios para verificação do rendimento escolar. 

Além da Lei nº 10.861/2004 (institui o SINAES) e a legislação específica da FAMA. 

A avaliação será contínua e cumulativa com a prevalência dos aspectos 

qualitativos e quantitativos ao longo do período escolar e de forma terminativa 

através das eventuais avaliações finais. 
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No curso de Direito da FAMA o rendimento escolar do aluno, em cada 

disciplina, é verificado em função da assiduidade e eficiência nos estudos, ambas 

eliminatórias por si mesmas. Sendo impedido prestar exame final, o aluno que 

tenha faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas na 

disciplina. 

O processo de avaliação do desempenho acadêmico no âmbito da FAMA é 

regulamentado pelo Regimento Interno no seu Capítulo VII, conforme transcrito 

abaixo: 

 

Da Avaliação Do Desempenho Escolar 

  

Art. 124.  O rendimento escolar do aluno, em cada disciplina, é verificado em 

função da assiduidade e eficiência nos estudos, ambas eliminatórias por si 

mesmas. 

 

Parágrafo único.  Está impedido de prestar exame final, o aluno que tenha 

faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas na disciplina. 

 

Art. 125.  Entende-se por eficiência o grau de aplicação do aluno ao estudo, e 

sua verificação se faz:  

I. por no mínimo (2) duas avaliações específicas, por bimestre, sendo que esse 

número e natureza, poderão ser alterados, mediante definição das coordenações 

de curso e regulamentados pela Direção Geral; 

II. por um exame final, após o encerramento do período letivo. 

 

§ 1º O exame final, a que se refere o inciso II deste artigo será escrito. 

 

§ 2º A data de aplicação das avaliações bimestrais, provas substitutivas e do 

Exame Final, para todos os cursos, será definida em Calendário Acadêmico e 

divulgada nos murais da FAMA. 

 

§ 3º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em 

função da não aplicabilidade de provas escritas ou de avaliações finais, terão sua 

forma de avaliação definida em norma específica aprovada pelo CONSEPE. 
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Art. 126. As avaliações versarão sobre a temática lecionada no respectivo 

bimestre e o exame final versará sobre a matéria lecionada durante o período 

letivo. 

 

Art. 127. O prazo de entrega na secretaria pelos docentes dos resultados 

bimestrais e exame será definido a cada semestre no calendário acadêmico.   

 

Art. 128.  As notas bimestrais, de exames finais e outras serão graduadas de 0 

(zero) a 10 (dez), permitida, tão somente, a fração de duas casas decimais. 

 

Parágrafo único. Será aplicado o arredondamento numérico  na média final 

na segunda casa decimal. 

 

Art. 120. O professor oportunizará ao aluno vista das atividades avaliativas 

de qualquer natureza, num prazo máximo de uma semana após a data de 

realização da mesma. Caso julgue procedente algum apontamento do aluno, 

poderá retificar a nota, atribuindo-lhe o valor real em requerimento próprio e data 

limite fixada no calendário acadêmico. 

 

Art. 129.  Após a realização da vista da avaliação, o aluno poderá, no prazo de 

(2) dois dias úteis, solicitar revisão ao Coordenador do Curso, via requerimento 

fundamentado e protocolado no Setor de Atendimento ao Aluno, instruindo o seu 

requerimento com fundamentos técnicos e teóricos que justifiquem a apreciação 

do pedido bem como mediante o recolhimento de taxa respectiva. 

 

§ 1º O Coordenador solicitará a apreciação do professor da disciplina em (5) 

cinco dias úteis, a contar da data do recebimento da solicitação. 

 

§ 2º Caso os requisitos de admissibilidade não sejam observados, o 

Coordenador indeferirá o pedido e solicitará o arquivamento pela Secretaria 

Acadêmica, após vista ao aluno no prazo de (4) quatro dias úteis. 

 

§ 3º O aluno que discordar do parecer final do Professor, poderá solicitar ao 

Coordenador do Curso, no prazo máximo de (4) quatro dias úteis a contar da 

notificação, a formação de banca revisora constituída por um ou mais professores 

do curso para apreciar o pedido. 
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§ 4º A banca de revisão, uma vez constituída, observados os requisitos de 

admissibilidade, apreciará o processo de revisão no prazo máximo de (5) cinco 

dias úteis contados a partir da retirada do processo junto à Secretaria Acadêmica. 

 

§ 5º A decisão da banca revisora deverá obrigatoriamente, ser referendada 

pelo CONSEPE primeira reunião ordinária ou extraordinária previamente 

agendadas ou no prazo máximo de (20) vinte dias úteis, contados a partir da 

divulgação da decisão pela banca. 

 

§ 7º A decisão do CONSEPE é encaminhada à secretaria acadêmica em 

resposta ao pedido do discente. 

 

§ 8º Decorridos quaisquer dos prazos supracitados, a nota torna-se definitiva 

e irrecorrível. 

 

Art. 130.  Caso o aluno identifique equívocos no lançamento de suas notas 

e/ou frequência no portal educacional, este deve solicitar junto ao docente que as 

mesmas sejam retificadas, obedecendo aos prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico. 

 

Art. 131.  Será considerado como aprovado por média o acadêmico que tiver 

obtido, em cada disciplina, a média de (7,0) sete ao final do período letivo. 

 

Art. 132.  Ao acadêmico que tiver obtido na disciplina, como resultado no 

período letivo, média igual ou superior a (3,0) três e inferior a (7,0) sete, será 

facultada a realização de uma prova final denominada exame final. 

 

Art. 133.  Na eventualidade de realização de prova de exame final, para lograr 

a aprovação ao período seguinte, o acadêmico deverá atingir a nota mínima de 

(5,0) cinco como média final, resultante da média aritmética entre a nota desta 

prova (PF) e a média obtida no período letivo (MA), com a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

PF + MA _________ 

2 

= 5,00     (média final mínima) 
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Art. 134. Ao aluno que deixe de comparecer a qualquer prova, trabalho ou 

exame programado é conferida nota zero, como resultado conseqüente.  

 

Art. 135.  É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não 

autorizados pelo professor ou quaisquer outros que tenham por finalidade fraudar 

o procedimento avaliativo quando da elaboração dos trabalhos, de verificações 

parciais, avaliação ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de 

conhecimento por meio de atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de 

sanções cabíveis por ato de improbidade. 

 

Art. 136.  O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento, nas datas fixadas pode requerer uma prova substitutiva para 

cada disciplina, de acordo com o calendário escolar, mediante pagamento de taxa 

respectiva para este fim. 

 

Parágrafo único.  Não há prova substitutiva do exame final. 

 

Art. 137. São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento escolar 

e de acordo com a programação específica, liberdade de formulação de questões e 

austeridade de julgamento, cabendo recurso de suas decisões para a coordenação 

respectiva. 

 

Art. 138. É obrigatória a freqüência do aluno às disciplinas, salvo nos 

programas de educação à distância, considerando-se automaticamente reprovado 

o aluno que não obtenha freqüência mínima de (75%) setenta e cinco por cento 

nas atividades programadas ou que nela não tenha obtido a pontuação 

determinada nos artigos 130, 131 e 132 deste regimento. 

 

Parágrafo único. Não há abono de faltas exceto nos casos previstos no 

Regulamento de Tratamento Excepcional – Regime de Exercícios Domiciliares. 

 

Art. 139. O aluno matriculado do primeiro ao antepenúltimo período do 

curso e que seja reprovado poderá ser promovido à série ou período seguinte com 

dependência em até (05) cinco disciplinas. 
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§ 1º Ao aluno será permitido cursar disciplinas do curso, quando reprovado, 

através de curso de verão ou equivalentes, arcando este com ônus do mesmo, 

segundo critérios estabelecidos pela coordenação de curso e sob aprovação da 

Direção Geral e de acordo com a legislação vigente. 

 

§ 2º O aluno do primeiro ao antepenúltimo semestre do curso que tenha 

dependência em (06) seis ou mais disciplinas, deverá cursá-las primeiro e 

posteriormente prosseguir os estudos no ano ou semestre subseqüente.  

 

§ 3º O aluno concluinte do penúltimo semestre do curso que tenha 

dependência em (03) três ou mais disciplinas, deverá cursá-las primeiro e 

posteriormente prosseguir os estudos no ano ou semestre subseqüente. 

 

§ 1º. O aluno que se encontre na situação prevista nos parágrafos 2º e 3º será 

matriculado, primeiramente, na (s) disciplina (s) em dependência. 

 

§ 4º O aluno matriculado no penúltimo semestre do curso que seja reprovado 

poderá ser promovido à série ou período seguinte com dependência em até (02) 

duas disciplinas., 

 

Art. 140. O aluno promovido à série ou período letivo seguinte, em regime de 

dependência, nos casos previstos neste regimento, deve matricular-se 

obrigatoriamente na nova série ou período e nas disciplinas de que depende, salvo 

se não estiverem sendo oferecidas, observando-se, na nova série a 

compatibilidade de horário e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas 

exigências de frequência e de aproveitamento. 

 

Art. 141. A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades 

programadas em horários especiais, com metodologia adequada para os alunos 

regulares, especiais, em dependência ou adaptação, em períodos especiais e na 

forma que se compatibilizem com as suas atividades regulares, aprovadas pelo 

CONSEPE. 

 

Art. 142. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação em 

horário ou período especial, diverso do horário habitual de aula e aos sábados. 
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Art. 143. As disciplinas em regime de dependência ou adaptação serão 

ofertadas pela FAMA aos alunos, no mínimo uma vez no período de integralização 

do curso.  

Avaliação Diagnóstica – por meio de observação contínua, deve ser 

constante e representada pela permanente apreciação do professor em relação ao 

desempenho que o aluno apresente. Exige que seja bem realizada, tendo por base 

a dedicação e o interesse por parte do professor, que para efetivá-la, em padrão 

aceitável, considerando que todas as atividades executadas pelo aluno para atingir 

o objetivo desejado, são sempre significativas e, por serem sistemáticas, 

contemplando o conjunto de atividades integrais desenvolvidas por ambos, no 

processo de ensino - aprendizagem. 

Avaliação Formativa – designa análises de desempenho em intervalos 

relativamente curtos, o que além de tornar-se significativa, é importante para a 

evolução do aluno. 

Exige metas que devem ser atingidas em prazos mais espaçados, daí ser 

consolidada em etapas parciais e em graus de complexidade crescentes, já que 

envolve a necessidade de desdobrar objetivos educacionais previamente definidos 

de maneira mais global. 

Avaliação Somativa – tem por objeto, a apreciação muito geral do grau 

em que os objetivos amplos foram atingidos, como parte substancial de etapas 

concluídas de aprendizagem, consolidadas durante todo o desenvolvimento do 

Curso de formação do profissional médico. 

A avaliação deve, como expressa HOFFNANN (2001), “analisar 

teoricamente as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, 

para acompanhar as hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados 

assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, de forma a exercer uma ação 

educativa que lhes favoreça a descoberta de melhores soluções ou a reformulação 

de hipóteses preliminarmente formuladas”. 

 

35 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR E DO 

PROJETO PEDAGÓGICO 

O Núcleo Docente Estruturante acompanhará todos os momentos do 

processo de execução e avaliação do currículo. Poderá também propor, após 

análises dos resultados obtidos na avaliação, o levantamento de informações 

complementares e modificações no currículo julgadas relevantes para o seu 

aperfeiçoamento. Esta avaliação também é realizada pelo colegiado do curso. 
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36 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE: NDE 

 Professores responsáveis pela reformulação do projeto pedagógico do curso 

de Direito, assim como a sua implementação, desenvolvimento e avaliação. 

Composição do NDE: 

DOCENTES  TITULAÇÃO COMPOSIÇÃO NDE  

1- Eliel Ribeiro Carvalho doutor Membro e 
Coordenador do Curso 

2- André de Paula Viana mestre Membro mestre 
3- Christiano Francisco da Silva 
Vitagliano 

mestre Membro mestre 

4- Juliana Maria Souza Murcia 
Soler  

especialista Membro especialista 

5- Mário César Martins Miranda mestre Membro mestre 
 

37 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

37.1 Corpo Docente 

O corpo docente é constituído por todos os professores da Faculdade. Os 

professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da Coordenação de 

curso e aprovação da Diretoria da Faculdade, segundo o regime das leis 

trabalhistas. 

A admissão de professor é feita mediante seleção, procedida pela 

Coordenação do Curso e pela Diretoria da Faculdade, observados os seguintes 

critérios: 

I.idoneidade moral do candidato, títulos acadêmicos, científicos, didáticos 

e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele lecionada; 

II.o diploma de graduação ou pós-graduação, correspondente a curso que 

inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a 

ser lecionada. 

 

São direitos e deveres do corpo docente: 

I.elaborar o Plano de Ensino de sua e compatibilizá-lo com os demais do 

curso, tendo em vista o seu Projeto Pedagógico, além de promover a sua execução 

integral após a competente aprovação; 

II.orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e a carga horária previstos; 

III.registrar nos diários de classe, ou folhas equivalentes, a freqüência dos 

alunos e a matéria lecionada; 
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IV.organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e 

julgar os resultados apresentados pelos alunos, nos termos das normas aprovadas 

internas e da legislação; 

V.fornecer, à secretaria,  as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

avaliações, bem como a freqüência dos alunos, dentro dos prazos fixados; 

VI.observar e cumprir o regime disciplinar da Faculdade; 

VII.participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer 

e de comissões para as quais for designado; 

VIII.recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IX.comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Direção da 

Faculdade e seus órgãos colegiados; 

X.responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso 

do material e pela sua conservação; 

XI.orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 

XII.planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

XIII.indicar bibliografia básica e complementar na área da sua disciplina; 

XIV.permitir a entrada e permanência em sala de sula somente de alunos 

regularmente matriculados ou vinculados à Instituição; 

XV.conservar, sob sua guarda, documentação que comprove seus processos de 

avaliação e seu desempenho acadêmico; 

XVI.não defender idéias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito, ou que contrariem este Regimento e as leis; 

XVII.comparecer ao serviço, sempre que necessário, por convocação da 

Coordenação do Curso ou da Direção da Faculdade; 

XVIII.elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, 

aplicar as provas e fiscalizar a sua realização; 

XIX.participar da elaboração do Projeto Pedagógico da Instituição, do Plano 

de Desenvolvimento Institucional  e do Projeto Pedagógico do Curso; 

XX.exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

XXI.  aplicar a máxima diligência no exercício das atividades educacionais de 

que esteja incumbido, propugnando por uma melhoria constante, qualitativa e 

quantitativa, do processo de ensino e aprendizagem; 
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XXII.  qualificar-se permanentemente, em busca de uma formação 

humanística, científica e técnica que lhe assegure condições efetivas de contribuir 

na formação do homem e do profissional; 

XXIII.zelar pela aprendizagem do aluno, estabelecendo estratégias de 

recuperação ao menor rendimento. 

É obrigatória a freqüência do professor, para cumprimento integral do 

plano de ensino de sua disciplina, aprovado pelo órgão competente da 

Faculdade;Corpo Docente tem representação, com direito a voz e voto, nos órgãos 

colegiados, na forma do Regimento. 

 

37.2 Formação Acadêmica e Profissional 

 Professores lotados no curso de direito segundo formação acadêmica e regime 

de trabalho em  2021. 

 

DOCENTES  TITULAÇÃO REGIME TRABALHO  

1- Eliel Ribeiro Carvalho doutor integral  
2- Aldení Silva Lima doutora parcial 
3- André de Paula Viana mestre horista 
4- Christiano Francisco da Silva 
Vitagliano 

mestre horista 

5- João Diamantino Neto mestre horista 
6- Juliana Maria Souza Murcia 
Soler  

especialista parcial 

7- Laurinéia Borges Souza Silva especialista parcial 
8- Leilane Paula Camargos especialista horista 
9- Luci Aparecida Souza Borges 
de Faria 

mestre parcial 

10- Mário César Martins 
Miranda 

mestre parcial 

11- Nelson Reis Oberlander 
Junior 

especialista parcial  

12- Ronaldo Carvalho Silva Filho especialista parcial 
Fonte: Secretaria FAMA 

 
 

Os dados abaixo indicam que o corpo docente da Faculdade Aldete Maria 

Alves, curso de Direito, é constituído de 16(dezesseis) professores,  Especialistas: 

6 (seis), Mestres: 7 (sete) e Doutores: 3 (três), sendo que 42% são Mestres um dos 

fatores que contribui para a excelência do ensino oferecido. 
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 Titulação  
Por Titulação 

Quant. % 

Graduação  0 0% 

Especialização  5 41% 

Mestrado  5 41% 

Doutorado  2 18% 

TOTAL  12 100% 

 

Atualmente temos 59% dos docentes com  pós graduação stricto sensu, 

sendo destes 18% doutores e 41% mestres. 

 

37.3 Condições de Trabalho 

As atividades dos docentes estão regulamentadas no Regimento da 

Instituição mantida em que estão lotados e ainda em provisionamentos expedidos 

pelos colegiados competentes para as definições, respeitada, em qualquer caso, as 

condições de formação e titularidade do professor. 

O corpo docente é constituído por todos os professores da Faculdade. 

Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da 

Coordenação de curso e aprovação da Diretoria da Faculdade, segundo o regime 

das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano de Carreira Docente. 
 

 

 

37.4 Regime de Trabalho 

Os regimes de trabalhos dos docentes de ensino superior contratados pela 

Instituição Ituramense de Ensino Superior são os seguintes: 

I. HORISTA – número de horas-aula semanais acrescidas de 1/6 relativos 

ao DSR + 20% para efeito de desempenho de atividades extraclasse; 

II. TEMPO PARCIAL  - 12 ou mais horas semanais de trabalho, reservado 

25% deste tempo para atividades de avaliação, planejamento, extensão e pesquisa 

III. TEMPO INTEGRAL – 40 horas semanais de trabalho, reservado 25% 

deste tempo para atividades de avaliação, planejamento, extensão e pesquisa. 
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37.5 Política de Capacitação 

Art. 25º - A capacitação docente compreende a realização de pós-graduação stricto 

sensu e lato sensu, atividades de atualização e desenvolvimento e participação em 

eventos de caráter cientifico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da 

Instituição, em sistema de rodízio, por áreas aplicadas, na forma de um Plano de 

Capacitação que deve prever: 

I. Afastamento das atividades acadêmicas com a manutenção de todas as 

vantagens e benefícios da carreira para professores que estejam cursando 

mestrado ou doutorado. 

II. Auxilio financeiro na forma de bolsa e/ou custeio de despesas. 

Art. 26º - O Plano de Capacitação Docente integra a política de treinamento e 

desenvolvimento da Instituição e prevê os seguintes procedimentos: 

I. Encaminhamento obrigatório das solicitações de licença para capacitação de 

docentes pela Instituição ao Conselho Departamental; 

II. Redução de atividades de pesquisa e extensão durante a realização do curso 

se for o caso; 

III. Compromisso de permanência do docente no Departamento após a 

conclusão do curso, por tempo igual a 1,5 (uma vez e meia) ao do período de 

gozo dos benefícios previstos nos incisos I e II do Artigo 25, sob pena de 

ressarcimento à Instituição dos valores percebidos no período do curso; 

IV. Obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, com visto do 

orientador ou coordenador do curso, durante todo o período de 

afastamento. 

Art. 27º - O período de afastamento do docente para atividades de capacitação 

será acertado na ocasião, considerando-se a carga horária ou atividade a ser 

desenvolvidos. 

 
  

37.6 Estímulos (ou Incentivos) Profissionais 

Objetivando a contínua capacitação do corpo docente existe o Programa de 

Bolsa Auxilio para Cursos de Mestrado ou Doutorado em áreas de conhecimento 

de interesse da instituição.  Semestralmente, nos meses de maio e de outubro, a 

Direção Geral da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, com base em informações 

das coordenações de cursos, prepara e submete à mantenedora uma proposta de 

bolsas auxílio (quantidade – valor) que ofereça condições de ampliar os escores de 

titulações da instituição em face dos critérios de avaliação do Ministério de 
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Educação – MEC e dos requisitos de qualidade estabelecidos para o 

monitoramento do processo de ensino-aprendizagem. 

Com base na proposta da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, a 

Mantenedora Instituição Ituramense de Ensino Superior - INSTITUES define os 

valores base para bolsa de Mestrado e de Doutorado. Assim, a proposta aprovada 

pela Mantenedora é o instrumento balizador das bolsas a serem concedidas no 

semestre.  

A cada ano, nos meses de maio e outubro, a proposta de bolsa auxílio 

aprovada pela mantenedora é divulgada, para efeito de permitir inscrições ao 

processo de seleção de bolsistas. As quantidades de bolsas e os valores 

correspondentes que não forem utilizados em um determinado semestre não 

podem ser utilizados em semestres seguintes.   

Para requerer Bolsa Auxílio, o professor deve ter no mínimo um ano de 

vínculo empregatício com a INSTITUES, mantenedora da Faculdade Aldete Maria 

Alves – FAMA. Os requerimentos para concorrer às bolsas a serem oferecidas pela 

instituição, devem ser apresentados nos meses de junho ou novembro de cada 

ano. O requerimento de inscrição deve estar instruído com caracterização: do 

curso, da instituição onde será realizado, da regularidade perante a CAPES, da área 

de conhecimento da pesquisa, da duração prevista do curso e da indicação dos 

prováveis valores envolvidos na participação (mensalidades, transportes, 

hospedagens, materiais e outros, conforme cada caso). Os requerimentos não 

atendidos em um determinado semestre são automaticamente cancelados. 

Conseqüentemente, o professor deverá novamente requerer, se desejar concorrer 

no processo de seleção do próximo semestre.   

No caso em que a proposta aprovada pela mantenedora não permita 

atender todas as solicitações dos inscritos, dar-se-á preferência à seguinte 

seqüência de critérios: 

➢ Atendimento às áreas de conhecimentos, de interesse estratégico da 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA; 

➢ Ao professor de maior número de aulas na instituição; 

➢ Ao professor de maior tempo de vínculo com a INSTITUES; 

➢ Ao professor com maior produção científica nos últimos dois anos; 

➢ Ao professor com melhor avaliação.   

O valor da bolsa é determinado pela aplicação da proporção de aulas por 

semana do professor na Faculdade FAMA em relação a valor base de bolsa, 

estabelecido pela Mantenedora INSTITUES. Como critério básico, considera-se que 
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o valor da bolsa não pode ser superior a 50% do valor do salário percebido pelo 

professor e também não pode ser superior a 70% dos valores envolvidos na 

participação do professor no curso (mensalidades, deslocamentos, hospedagem e 

materiais). 

O professor bolsista deve assinar aditivo de seu contrato com a 

Mantenedora INSTITUES, onde está caracterizado que o mesmo assume os 

seguintes compromissos: 

➢ Manter o seu vínculo empregatício com a INSTITUES, após o término da 

bolsa, por período igual ao da concessão da bolsa. O rompimento do vínculo antes 

desse prazo, caracteriza quebra de contrato e implica multa correspondente ao 

valor da bolsa mensal, multiplicado pelo número de meses que a bolsa foi 

concedida.  Excetuam-se os casos de desligamentos por interesse da INSTITUES; 

➢ Comprovar junto à Direção da Faculdade FAMA, nos meses de julho e 

dezembro, a publicação, durante o período de concessão da bolsa, de pelo menos 

um artigo por semestre em revista científica nacional / Anais de congresso 

nacional ou um artigo por ano em revista científica internacional. A não 

comprovação da publicação implica cancelamento da bolsa.  Nesse caso, a bolsa 

poderá ser restabelecida no mês subseqüente à comprovação da publicação.  

➢ Comprovar, quando for o caso, junto ao Departamento de Pessoal, o 

pagamento das mensalidades efetuadas a instituição onde realiza o curso.    

 

37.7 Núcleo de Apoio Pedagógico ao Professor 

A proposta de um Núcleo de Apoio Pedagógico nasceu da preocupação da 

Direção da FAMA com a formação e a prática pedagógica dos docentes frente às 

demandas do mundo contemporâneo e ao desafio do ensino superior. 

 Este processo de formação permanente deve promover nos docentes 

um perfil adaptado ao projeto institucional e que contemple. 

• Sua capacidade de auto formação e auto-avaliação em vista de uma 

constante renovação na sua competência científico-tecnológica, cultural e 

educativa para poderem reagir, positivamente, perante situações sociais e 

culturais, e desafios, éticos e educativos sempre novos. 

• A sua capacidade de compartilhar no projeto institucional, de trabalhar 

juntos, de realizar um verdadeiro diálogo interdisciplinar e de conduzir processos 

de ampla colaboração na sociedade e na Instituição. 

• Uma especial sensibilidade perante os estudantes e a condição juvenil, 

sobretudo dos menos favorecidos, uma competência específica, segundo a própria 
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especialidade, a fim de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e 

solidária e mais aberta ao desenvolvimento integral dos jovens. 

 O Núcleo de Apoio ao Professor tem como finalidade, oferecer apoio 

técnico, pedagógico e material às necessidades dos cursos da Instituição, buscando 

a melhoria na qualidade do ensino. Através dele os Professores têm um espaço 

para aprofundar seus conhecimentos pedagógicos, sistematizar suas práticas, 

buscar novos caminhos e os acadêmicos poderão encontrar orientações para 

minimizar suas dificuldades quanto à organização dos estudos. É, portanto, um 

mecanismo voltado ao estudo, ao questionamento, ao intercâmbio de experiências 

e, acima de tudo, de crescimento profissional e institucional, subsidiando o 

Professor com métodos e técnicas de ensino, com instrumentos de avaliação mais 

adequados para cada atividade desenvolvida e com orientações que possam 

minimizar os possíveis atritos existentes entre Professor e aluno. 

 
  

3388  CCOORRPPOO  DDIISSCCEENNTTEE  

Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos 

especiais. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação ou curso de 

pós-graduação e especial é aquele matriculado em componentes isolados ou parte 

de cursos, de acordo com normas específicas do CONSEPE. 

São direitos e deveres do corpo discente: 

a. receber ensino qualificado no curso em que se matriculou; 

b. cumprir o calendário escolar; 

c. frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento; 

d. utilizar os serviços da biblioteca, laboratório e outros serviços administrativos e 

técnicos oferecidos pela Faculdade, respeitando as legislações e normas vigentes; 

e. ser atendido  pelo  docente; 

f. fazer-se representar junto  aos órgãos colegiados  e comissões da Faculdade, na 

forma da   Legislação em vigor; 

g. votar e ser votado nas eleições para membro  da diretoria  do órgão de 

representação estudantil e para representação de sala, observadas as restrições 

legais; 

h. apelar de decisões de  órgãos  administrativos para  os de  hierarquia superior, 

encaminhando o recurso através do Diretor Geral da Faculdade; 

i. cumprir o Regimento, regulamentos e suas obrigações financeiras para  com   a  

entidade  mantenedora;  
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j. abster-se de quaisquer atos  que  importem  em  perturbação  da ordem, ofensa 

aos bons costumes, desrespeitos às  autoridades escolares, professores e 

servidores em  geral. 

k. contribuir, no âmbito de sua atuação para o prestígio crescente da  Faculdade; 

l. desenvolver todas as atividades, no âmbito de sua  atuação,  com   estrita 

obediência aos preceitos deste regimento.  

m. zelar pelo patrimônio da Faculdade ou colocado à disposição desta pela 

Mantenedora. 

 

O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto nos órgãos 

colegiados da Faculdade, na forma deste Regimento. O órgão de representação 

estudantil na Faculdade é o diretório acadêmico dos estudantes. 

 

Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito à 

organização de centros acadêmicos e são estabelecidos em seus estatutos, 

elaborados pelo próprio órgão estudantil e aprovados nas respectivas assembleias 

gerais. 

A Diretoria do Diretório Acadêmico e dos Centros Acadêmicos é eleita  

diretamente  pelos alunos da Faculdade, de acordo com a legislação em vigor e na 

forma prevista em seus estatutos e regimentos. 

Só podem concorrer a essa eleição, os alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação da Faculdade. O exercício de cargo ou função no diretório 

acadêmico ou nos centros acadêmicos não desobriga o estudante da frequência, 

nem de qualquer outra responsabilidade, relativa às atividades escolares. 

É vedado ao diretório acadêmico e aos centros acadêmicos, qualquer ação, 

manifestação, ou propagandas de caráter político-partidário, social ou religioso. 

As reuniões e assembleias do diretório acadêmico e dos centros 

acadêmicos devem realizar-se fora do horário normal de aula. 

 O Trancamento de matrícula, a conclusão de curso ou qualquer outra 

situação que resultar na suspensão da condição de aluno importam na cessação 

automática do respectivo mandato, cabendo  ao diretório ou centro acadêmico a 

designação imediata de substituto. 

 
 

39 SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO PROFISSIONAL, DE APOIO PEDAGÓGICO 

(ORIENTAÇÃO ACADÊMICA) E DE ACOMPANHAMENTO PSICO-PEDAGÓGICO. 
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            A Direção Acadêmica organizará juntamente com a Coordenação de Curso o 

horário de permanência dos docentes com a finalidade de instruir a orientação 

acadêmica e a iniciação científica no sentido de apoiar o aluno na sua caminhada 

acadêmica. 

 

39.1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS DISCENTES  

             O nivelamento na instituição se concretizará através de 03 fases:  

1- Fase da triagem: A fase de triagem dos ingressantes com necessidades de 

nivelamento e diagnóstico destas necessidades se iniciará na primeira semana de 

aula do primeiro semestre letivo e se estenderá até o final do primeiro mês do ano 

letivo. 

Compete ao Coordenador de Curso o planejamento e a coordenação das ações que 

conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas necessidades no(s) 

curso(s) que coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico ocorrerão de forma 

concomitante às aulas previstas para o período.  

2 - Fase de Planejamento Coordenado de ações de nivelamento: Na fase de 

planejamento, os Coordenadores de Curso se reunirão, e planejarão de forma 

conjunta, visando à racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade como um 

todo. 

As ações serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no segundo 

semestre do primeiro ano letivo. Exemplo destas ações são o oferecimento de 

disciplinas, oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos entre outras.  

3 - Fase de execução das ações de nivelamento: Na fase de execução das ações de 

nivelamento, os alunos deverão participar das atividades planejadas. 

Independentemente da modalidade da ação de nivelamento prevista, os alunos 

participantes serão avaliados quanto ao seu aprendizado. 

 

3399..22  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  BBOOLLSSAASS  DDEE  EESSTTUUDDOO  PPAARRAA  AALLUUNNOOSS  

• Isenção temporária de Taxas 

A INSTITUES oferece a isenção temporária de taxa de inscrição do Processo 

Seletivo para ingresso nos cursos de graduação. 

 

• Programa de Bolsas de Estudo e Descontos de Mensalidade 

É o programa que trata e regulamenta a concessão de Bolsas de Estudos 

para Cursos de Graduação e Pós-Graduação para alunos, ex-alunos e técnico-
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administrativo ou dependentes dos docentes e técnico-administrativo da 

Instituição.  

 

Com a expectativa de dar sustentabilidade na permanência de alunos de 

baixa renda no curso, a FAMA participa dos programas instituídos pelo Governo 

Federal, como:  

 

• Programa Universidade para Todos – PROUNI, que foi criado pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de educação superior. 

 

• Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –FIES, que é 

destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não 

têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no 

Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, 

conforme legislação em vigor. 

  

A Faculdade Aldete Maria Alves concede bolsas de estudo, integrais ou 

parciais, de acordo com as modalidades e critérios de regulamento específico 

descrito a seguir: 

1. A Faculdade Aldete Maria Alves (doravante denominado FAMA), mantida pela 

Instituição Ituramense de Ensino Superior (doravante denominado INSTITUES), 

concederá bolsas de estudo, integrais ou parciais, de acordo com as modalidades e 

critérios descritos neste regulamento. 

2. A concessão de bolsas de estudo tem como objetivo possibilitar aos alunos com 

dificuldades financeiras a continuidade dos estudos na FAMA; 

3. A atribuição de bolsas é de julgamento exclusivo da FAMA, salvo condições de 

obrigatoriedade legal. 

4. O recursos para manutenção destas bolsas são oriundos da Receita da 

INSTITUES. 

São modalidades de bolsas: 

(a) Bolsa para Policiais Militares    (b) Bolsa Parentesco (c) Bolsa Ex-aluno 

(d) Bolsa aos melhores alunos classificados no processo seletivo (e)Bolsa 

Iniciação Científica (f) Bolsa Monitoria   (g) Bolsa Funcionário (h) Bolsa Cidade 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=134
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4.1 Bolsa para Policiais Militares     

As bolsas para Policiais Militares têm como objetivo fomentar a 

possibilidade de profissionais vinculados a Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais ou esposa e filhos destes, darem continuidade aos seus estudos, seja no 

nível de graduação ou de pós-graduação, desde que aprovados em processo 

seletivo. 

4.1.1 Para ter direito a usufruir das bolsas para Policiais Militares o interessado 

deve encaminhar requerimento à direção financeira, em prazo estipulado no 

calendário acadêmico, seguido dos seguintes documentos: 

a. comprovação do exercício da profissão  

b. RG e CPF 

c. comprovante de matricula na FAMA 

4.1.2 As bolsas para Policiais Militares contemplam os alunos aptos a recebê-la 

segundo análise pela Direção Financeira do requerimento com o desconto de 25% 

no valor total da mensalidade. 

4.1.3 Poderá também ser concedida a Bolsa para Policiais Militares a esposa e 

filhos de Policiais Militares. 

4.1.4 O interessado deve encaminhar requerimento à direção financeira seguido 

dos seguintes documentos: 

a. comprovação do exercício da Profissão Militar 

b. Certidão de casamento ou nascimento  

c. RG e CPF 

c. Comprovante de matricula na FAMA 

4.1.5 As bolsas para esposa e filhos de Policiais Militares contemplam os alunos 

aptos a recebê-la segundo análise pela Direção Financeira do requerimento 

definido no item 2.1.5 com o desconto de 10% no valor total da mensalidade. 

 

4.2 Bolsa Parentesco 

As bolsas parentesco têm como objetivo estimular a participação de 

familiares nas atividades educacionais, irmãos, filhos, pais de alunos da FAMA. 

4.2.1 Para ter direito a usufruir das bolsas parentesco o interessado deve 

encaminhar requerimento à direção financeira seguido dos seguintes documentos: 

a. RG e CPF 

b. comprovante de matrícula que caracterize parentesco (filho, pais, irmãos) 
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c. comprovante de matricula na FAMA do requerente 

4.2.2 As bolsas parentesco contemplam os alunos aptos a recebê-la segundo 

análise pela Direção Financeira do requerimento definido no item 2.2.2 com o 

desconto de 05% no valor total da mensalidade. 

 

4.3 Bolsa Ex-aluno 

As bolsas ex aluno têm como objetivo estimular a formação continuada de 

alunos oriundos dos cursos de graduação da FAMA. 

4.3.1 Para ter direito a usufruir das bolsas ex aluno o interessado deve encaminhar 

requerimento à direção financeira seguido dos seguintes documentos: 

a. RG e CPF 

b. comprovação da situação de ex aluno (declaração/certificação de conclusão de 

curso) 

c. comprovante de matricula na FAMA 

4.3.2. As bolsas ex-alunos contemplam os alunos aptos a recebê-la segundo análise 

pela Direção Financeira do requerimento definido no item 2.3.2 com o desconto de 

20% no valor total da mensalidade. 

 

4.4 Bolsa aos melhores alunos classificados no processo seletivo 

As bolsas aos melhores alunos classificados no processo seletivo têm como 

objetivo premiar alunos com notável desempenho no processo seletivo para 

ingresso nos cursos de graduação da FAMA. 

4.4.1 Para ter direito a usufruir das bolsas aos melhores alunos classificados no 

processo seletivo o interessado deve estar classificado até o 3º lugar no processo 

seletivo em cada curso e encaminhar requerimento à direção financeira seguido 

dos seguintes documentos: 

a. RG e CPF 

b. comprovante de matricula na FAMA 

4.4.2 As bolsas aos melhores alunos classificados no processo seletivo contemplam 

os alunos aptos a recebê-la segundo análise pela Direção Financeira do 

requerimento definido no item  

4.4.3 com o desconto de 15% no valor total da mensalidade ao 1º classificado no 

processo seletivo (por curso), 10% no valor total da mensalidade ao 2º 

classificado no processo seletivo (por curso) e 5% no valor total da mensalidade 

ao 3º classificado no processo seletivo (por curso). 
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4.5 Bolsa Iniciação Científica 

As bolsas de Iniciação Científica têm como objetivo incentivar à formação, 

privilegia a participação ativa de bons alunos em projetos de pesquisa com 

qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada e continuada. 

4.5.1 Para ter direito a usufruir das bolsas de Iniciação Científica o interessado, 

aluno ou docente da FAMA, deve atender os dispostos no edital de seleção para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAMA – PIBIC-FAMA.  

4.6 Bolsa Monitoria    

As bolsas de Monitoria têm como objetivo incentivar à formação e a 

participação ativa de bons alunos visando ao desenvolvimento da aprendizagem  

16.5.2. Para ter direito a usufruir das bolsas de Monitoria o interessado, deve 

atender os dispostos no edital de seleção para o Programa de Monitoria da FAMA.  

 

4.7 Bolsa Funcionário 

As bolsas funcionário têm como objetivo fomentar a possibilidade de 

profissionais vinculados a FAMA dar continuidade aos seus estudos, seja no nível 

de graduação ou de pós-graduação, desde que aprovados em processo seletivo. 

4.7.1 Para ter direito a usufruir das bolsas funcionário o interessado deve 

encaminhar requerimento à direção financeira seguido dos seguintes documentos: 

a. RG e CPF 

b. contrato de trabalho - FAMA 

c. comprovante de matricula na FAMA 

4.7.2 As bolsas funcionário contemplam os alunos aptos a recebê-la segundo 

análise pela Direção Financeira do requerimento definido no item 2.3.2 com o 

desconto de 50% a 100% no valor total da mensalidade. 

 

4.8 Bolsas Cidades 

As bolsas cidade têm como objetivo fomentar a possibilidade de alunos 

oriundos das cidades mineiras da micro região de Iturama,  darem continuidade 

aos seus estudos, seja no nível de graduação ou de pós-graduação, desde que 

aprovados em processo seletivo. 

4.8.1 Para ter direito a usufruir das bolsas cidade o interessado deve encaminhar 

requerimento à direção financeira seguido dos seguintes documentos: 

a. RG e CPF 

b. comprovante de endereço 

c. comprovante de matricula na FAMA 
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2.8.3. As bolsas cidade contemplam os alunos aptos a recebê-la segundo análise 

pela Direção Financeira do requerimento definido no item 2.3.2 com os descontos 

definidos anualmente pela direção da INSTITUES. 

 

 

 

Disposições Finais 

As bolsas não são cumulativas, entre si, bem como com outros programas, 

públicos ou privados de concessão de bolas, financiamentos ou descontos. Caso o 

aluno seja agraciado por mais de uma modalidade de bolsa, prevalecerá a de maior 

valor. 

Em todas as modalidades, quando o (a) aluno (a) for reprovado ou 

promovido com dependência (s) perderá o direito à bolsa na série ou período 

seguinte.  

Salvo casos de exigências legais, as bolsas não incidem sobre valores de 

disciplinas de dependências e adaptações, e taxas de serviços administrativos 

(provas substitutivas e documentos emitidos pela Secretaria). 

A INSTITUES se reserva o direito de rescindir, a qualquer momento, as 

bolsas tratadas neste regulamento e por ela concedidas, sem prévio aviso ou 

autorização. 

A INSTITUES se reserva o direito de, mediante análise de casos especiais, 

aumentar ou diminuir os percentuais previstos no presente regulamento. 

Casos omissos neste regulamento serão decididos pela Direção da 

INSTITUES. 

 

40 PROGRAMAS DE MONITORIA 

 Através da Resolução Normativa no 03/2007, a Faculdade Aldete Maria 

Alves – FAMA, normatiza o Programa de Monitoria da Faculdade Aldete Maria 

Alves: O Conselho de Coordenação da Faculdade Aldete Maria Alves (FAMA), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas resolve que: 

 - A função do monitor será exercida por estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação, classificados em processo seletivo, 

realizado pela Coordenação do curso a que se vincule a disciplina ou disciplinas 

objeto da seleção. 

 - O Programa de Monitoria da Faculdade FAMA abrangerá dois tipos de 

monitores: o remunerado e o voluntário; 
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 - O monitor exercerá suas atividades sob a orientação do professor 

designado pela Coordenação de curso. 

 - O monitor desempenhará suas funções em regime de 16 (dezesseis) horas 

semanais, sem vínculo empregatício com a Faculdade FAMA; 

 - Ao monitor remunerado será concedido a bolsa mensal pela Instituição 

Ituramense de Ensino superior, mantenedora da Faculdade FAMA, cujo valor será 

estabelecido face à disponibilidade de verba anual destinada ao programa; 

 - As atividades do monitor não poderão coincidir com suas obrigações 

acadêmicas em função das disciplinas em que estiver matriculado ou com as 

obrigações de funcionário-aluno. 

 - Cada Coordenação de curso elaborará um Plano Anual de Monitoria, que 

será encaminhado à Direção Acadêmica, em data prevista no Calendário 

Acadêmico. 

 - O Plano anual de Monitoria proporá as vagas necessárias, levando em 

consideração, na justificativa, o número de professores por turma, o número de 

alunos por disciplina, o número de turmas por disciplina e as peculiaridades do 

ensino. 

 - São atribuições do aluno monitor: 

 a) constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da 

aprendizagem; 

 b) auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, 

na preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; 

 c) auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando 

dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório; 

 d) participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na 

disciplina, como revisão de texto, resenhas bibliográficas e outras. 

 - Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades 

administrativas. 

 - São obrigações do aluno monitor: 

 a) exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente 

com o professor orientador; 

 b) cumprir 16 (dezesseis) horas semanais de atividades de monitoria, 

conforme horários preestabelecidos com o seu orientador; 

 c) manter endereço residencial atualizado na secretaria da Faculdade; 

 d) prestar freqüência mensal, em formulário próprio, e relatório semestral 

de suas atividades; 
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 e) entregar ao professor orientador, no início de cada período, confirmação 

de matrícula; 

 - São atribuições do Professor Orientador: 

 a) orientar o monitor em suas atividades para o perfeito desempenho de 

suas tarefas; 

 b) estimular o monitor a participar de atividades que propiciem seu 

aprimoramento na disciplina; 

 c) avaliar o desempenho do monitor; 

 d) elaborar o Plano de Orientação da disciplina, que deverá levar em 

consideração os seguintes itens: definição das atribuições; objetivos a serem 

alcançados; atividades específicas destinadas ao treinamento do pré-docente; 

cronograma de acompanhamento; metodologias a serem utilizadas; e avaliação do 

desempenho do monitor. 

 e) encaminhar à Coordenação de Curso e à Direção Acadêmica o plano de 

orientação de disciplina no mínimo 30 dias antes da publicação do edital. 

 f) encaminhar a freqüência do monitor à Coordenação de Curso até o dia 05 

de cada mês, para posterior emissão de folha de pagamento de Bolsa de Monitoria. 

 - O candidato a monitor deverá tomar conhecimento, no ato da inscrição à 

prova de seleção, do plano de orientação a ser desenvolvido na disciplina ou 

disciplinas correspondentes. 

– Os monitores poderão atuar como intérpretes de deficientes auditivos, 

desde que comprovem via certificado, possuir curso de Libras no ato da inscrição 

para monitoria. 

Parágrafo único – Aos monitores que atuam como intérpretes de deficientes 

auditivos fica dispensada a exigência de professor orientador. 

 - A Coordenação do Programa de Monitoria ficará a cargo da Comissão de 

Monitoria que será constituída pelo Diretor Acadêmico, pelos coordenadores de 

curso de graduação e por 2 professores da Faculdade FAMA eleitos por seus pares. 

 - A Presidência da Comissão de Monitoria será exercida pelo Diretor 

Acadêmico; 

 - O mandato da Comissão de Monitoria será de 02 (dois) anos para os 

professores; 

 - Caberá à Comissão de Monitoria: 

 a) apreciar e aprovar os Planos Anuais de Monitoria elaborados pelos 

Coordenadores de curso de graduação; 



                                                 FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
                                                                              PROJETO PEDAGÓGICO – DIREITO  

  RECONHECIDO PELA PORTARIA MEC Nº 16 DE 09 DE JANEIRO DE 2008  
PUBL. DOU DE 10 DE JANEIRO DE 2008 

                        

 

118 

 

 

 b) propor o número total de vagas para o Programa de Monitoria, levando 

em consideração os Planos Anuais de Monitoria, assim como a disponibilidade de 

verba anual destinada ao programa; 

 c) promover a distribuição das vagas de monitoria por Curso; 

 d) autorizar a publicação de editais, mediante análise dos Planos de 

Orientação submetidos pelos orientadores através da Coordenação de curso, para 

a realização de provas seletivas e homologar os resultados finais; 

 e) Indicar os estudantes a serem contemplados com bolsas de monitoria; 

 f) acompanhar e avaliar a execução dos Planos Anuais de Monitoria e Planos 

de Orientação de Disciplinas. 

 - A seleção de monitores será realizada anualmente em prazo previsto no 

Calendário Acadêmico e terá validade de um ano letivo. 

 - A divulgação do processo seletivo será feita pela Coordenação de Curso, 

através de Edital afixado em local apropriado, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias 

antes do início das provas, do qual constarão obrigatoriamente:  

 a) os requisitos estabelecidos pelo Curso; 

 b) o(s) programa(s) das disciplinas objeto da seleção, exceto para monitores 

intérpretes – Libras; 

 c) os critérios estabelecidos para os casos de empate; 

 d) as datas e os locais da realização das provas e outros esclarecimentos 

julgados necessários; 

 e) o Plano de Orientação correspondente à disciplina, exceto para monitores 

intérpretes – Libras; 

 - Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá comprovar, entre 

outros requisitos estabelecidos pelo Curso: 

 a) ter cursado com aproveitamento o mínimo de 01 (um) ano letivo, exceto 

para monitores intérpretes – Libras; 

 b) ter cursado a(s) disciplina(s) objeto da monitoria ou sua(s) equivalente(s) 

e nelas obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) e não ter coeficiente de 

rendimento inferior a 5,0 (cinco); 

 c) comprovar disponibilidade de tempo para exercer a monitoria, 

apresentando em anexo a devida declaração; 

 - O processo seletivo só poderá ser realizado fora do período estipulado no 

Calendário Acadêmico, mediante autorização da Comissão de Monitoria, à vista de 

justificativa apresentada pelo Coordenador de Curso. 
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 - A seleção dos candidatos será feita por uma comissão examinadora, 

formada por 2 (dois) professores, designada pelo curso a que a(s) disciplina(s) 

estiver(em) vinculada(s). 

 – A coordenação de curso encaminhará à Direção Acadêmica a Ata de 

Seleção, na qual constarão os candidatos aprovados por ordem de classificação. 

 - No exame dos candidatos serão obedecidos os seguintes critérios: 

 - na prova escrita será avaliado o domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) 

na(s) qual(is) o monitor irá atuar, cabendo a cada examinador atribuir uma nota 

de zero a 10; 

 - na análise do histórico escolar, serão considerados os requisitos constantes 

do art.90, parágrafo 20, cabendo a cada examinador atribuir-lhes uma nota de 

zero a 10. Este item pode ser dispensado no caso de seleção de monitor interprete 

de Libras, devendo neste caso verificar o aproveitamento em curso específico. 

 - a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas conferidas 

pelos examinadores; 

 - a nota final do candidato será a média aritmética das notas finais da 

avaliação prevista no inciso III; 

- será considerado aprovado no concurso o candidato que conseguir nota igual ou 

superior a 7,0 em cada uma das duas avaliações; 

 - no caso de candidatos com notas finais iguais, terá preferência aquele que 

tiver cursado maior número de créditos; persistindo o empate, aquele que 

apresentar maior coeficiente de rendimento; 

 - a divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação, 

dando-se conhecimento das notas de cada examinador em cada avaliação e da 

nota final, com a respectiva classificação, através da ata da seleção. 

 - Ao aluno monitor será permitido o exercício da monitoria por no máximo 

02 (dois) anos letivos, consecutivos ou não, numa mesma disciplina ou em 

disciplinas diferentes, remunerada ou voluntária. 

 - É vedada a acumulação da Bolsa de Monitoria com qualquer modalidade de 

bolsas internas. 

 - Ao término de cada ano letivo, os monitores deverão apresentar relatório 

de atividades, com o parecer do Professor Orientador, que deverá ser referendado 

pelo Coordenador de Curso e encaminhado à Direção Acadêmica/Comissão de 

Monitoria para ser avaliado. 
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 - A dispensa das funções de monitor será concedida pela Comissão de 

Monitoria, diante das razões apresentadas pelo professor 

Orientador/Coordenador de Curso ou a pedido do próprio aluno monitor. 

 - A substituição do monitor desistente só será possível até no máximo 30 

dias após a publicação da Portaria. 

 - O monitor dispensado pelo não cumprimento das normas do programa de  

monitoria não poderá se inscrever em novo exame de seleção. 

 - O certificado será expedido pela Direção Acadêmica, mediante solicitação 

do monitor, obedecendo os seguintes critérios: 

 a) freqüência mínima de 75%; 

 b) apresentação do Relatório de Atividades; 

 c) avaliação do Professor Orientador, exceto para monitores intérpretes em 

Libras; 

 d) avaliação do Coordenador de Curso. 

 - Os alunos não contemplados com a Bolsa, e que estão participando do 

Programa de Monitoria como voluntários, estão sujeitos as mesmas normas. 

 - A Comissão de Monitoria poderá baixar atos complementares a estas 

normas. 

 

41. PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

O Programa de Acompanhamento do Egresso da FAMA tem como objetivo 

promover avaliação constante dos profissionais formados pela Faculdade, para 

lhes oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional e formação 

permanente, além é claro, de acompanhar sua inserção no mercado de trabalho, 

detectando os sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira profissional. 

A responsabilidade pela operacionalização do Programa de 

Acompanhamento de Egressos da FAMA é da Direção Geral e da CPA – Comissão 

Própria de Avaliação. 

Para atingir os objetivos propostos, a Direção Geral, em conjunto com a 

CPA, deverá implantar e operacionalizar os seguintes mecanismos: 

 

a) Banco de Dados Atualizado dos Egressos 

Os calouros, quando do Processo Seletivo, deverão responder um 

questionário socioeconômico, a fim de colhermos as informações sobre sua 

atuação no mercado de trabalho e renda percebida, além de outras questões que 

definem seu perfil. 
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Depois de formado, o ex-aluno deverá preencher um questionário no site 

da FAMA, a fim de colhermos informações pessoais (nome, endereço, telefone, e-

mail, local de trabalho, etc.), informações acadêmicas (curso que cursou, ano de 

conclusão, formação pós-graduação, etc.), informações sobre a atuação 

profissional, avaliação sobre o curso realizado dentre outras. 

 

b) Endereço Eletrônico  

Criação do endereço eletrônico específico como canal para o ex-aluno 

poder sanar suas dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões e críticas. 

O responsável pelo endereço eletrônico e encaminhamento das questões, 

bem como acompanhamento das respostas é a Direção Geral, sempre com a 

supervisão e apoio da CPA. 

 

c) Promoção de Encontros, Cursos de Extensão, Seminários, 

Reciclagem e Palestras de Cunho Técnico Profissional 

As Coordenações dos Cursos deverão promover Encontros, Cursos de 

Extensão, Seminários, Reciclagem e Palestras, de cunho técnico-profissional, entre 

outros, para atender as necessidades dos ex-alunos da FAMA, promovendo seu 

aperfeiçoamento profissional e momento de interação com colegas de profissão e 

networking. 

Todos os Eventos abertos aos alunos e público em geral também deverão 

ser divulgados aos ex-alunos da Faculdade. 

 

d) Acompanhamento junto às Empresas 

A Direção Geral deverá elaborar, juntamente com a CPA, e aplicar às 

empresas da cidade de Iturama, um questionário com a finalidade de colhermos as 

seguintes informações: 

• critérios de seleção e de contratação adotados; 

• perfil do profissional desejado; 

• dificuldades encontradas ou deficiências mais encontradas; 

• formação desejada. 

 

e) Acompanhamento junto aos Conselhos Profissionais e Concursos 

A Coordenação do Curso deverá acompanhar os resultados dos Concursos e 

Exames de Conselhos Profissionais, quando houver, com a finalidade de identificar 

ex-alunos da FAMA. 
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Para isso a Secretaria deverá manter a Coordenação atualizada com a lista 

de formandos de cada turma. 

O resultado deverá ser encaminhado à Direção Geral da FAMA, para 

acompanhamento e divulgação, quando for o caso. 

 

f) Atualização dos ex-alunos com relação às atividades da Faculdade 

A Coordenação de Curso deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as 

atividades ocorridas na Faculdade, por meio de e-mail, atualização do site e envio 

do Jornal da Faculdade aos ex-alunos, sistematicamente. 

g) Bolsas para cursos de Pós-Graduação 

A Direção Geral deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as novas 

turmas de Pós-Graduação da FAMA com a informação da Política de Bolsas aos ex-

alunos. 

 

 42. SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Auto avaliação da IES 

 

A Faculdade Aldete Maria Alves- FAMA, fundamentada pela Portaria nº. 

2.051/04 criou a Comissão Própria de Avaliação – CPA, na finalidade de realizar 

uma avaliação interna desta IES.  

A Avaliação Institucional (auto avaliação) constitui-se em um estudo 

proposto pela Faculdade Aldete Maria Alves- FAMA, no intuito de conhecer melhor 

o desempenho das suas atividades curriculares dos Cursos de graduação e pós 

graduação, atividades extracurriculares propostas pelas Coordenações de Cursos, 

assim como avaliar a gestão institucional, o corpo docente e discente, o pessoal 

técnico-administrativo, a infraestrutura, a produção acadêmico-científica, as 

atividades de extensão e ações de intervenção social.   

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para redefinir 

ou reafirmar a missão institucional e seus valores, revelando-se excelente 

exercício formativo para a comunidade acadêmica que passa a se responsabilizar 

pelo uso dos resultados. 

A avaliação interna da FAMA é desenvolvida seguindo as diretrizes 

propostas pelo SINAES realizando sua auto avaliação, a partir das dimensões a 

seguir: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino de graduação e  pós-graduação, a extensão e as 
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respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, de monitoria e demais modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto avaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

XI. A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes e sua 

influência nas ações institucionais 

 

Avaliação Interna 

 

No contexto atual, a Avaliação Institucional é uma realidade no campo 

das políticas universitárias, dos governos e de vários organismos internacionais de 

financiamento da educação, e uma das necessidades estruturais do Ensino 

Superior Brasileiro. 

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para 

redefinir ou reafirmar a missão institucional e seus valores, revelando-se 

excelente exercício formativo para a comunidade acadêmica que passa a se 

responsabilizar pelo uso dos resultados. 

Todas as necessidades advindas da Avaliação Institucional devem 

sempre, desencadear estudos, reflexões e propostas numa busca de modelos e 
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programas educacionais apropriados, que estejam em consonância com o contexto 

a que se destina e voltados para a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, visando à construção de um conceito de qualidade de ensino mais 

condizente com a pós-modernidade.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

norteia a avaliação do Ensino Superior Brasileiro dentro de três processos 

diferenciados, a saber: 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES); 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Como parte de um mesmo sistema de avaliação, cada um destes 

processos é desenvolvido em situações e momentos distintos, fazendo uso de 

instrumentos próprios, mas articulados entre si. 

No que tange a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a 

Portaria nº 2.051/04, que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, estabelece que cada instituição de ensino crie comissões 

próprias para realizar a autoavaliação desta instituição, neste sentido a Faculdade 

Aldete Maria Alves - FAMA, criou em 2004, através da Portaria 04/04 a Comissão 

Permanente de Avaliação – CPA FAMA, com o objetivo de realizar uma 

autoavaliação desta IES.  

Esta autoavaliação constitui-se em um estudo no intuito de identificar 

as fragilidades e potencialidades de cada uma das dimensões abaixo, assim como 

propor as melhorias necessárias.   

Dimensões analisadas no processo de autoavaliação: 

Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

Dimensão 2: A política para o ensino de graduação e pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização; 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição; 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo; 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; 

Dimensão 7: Infraestrutura física; 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação; 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 
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Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos 

estudantes e sua influência nas ações institucionais. 

A partir da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014, a CPA – FAMA 

desenvolveu sua avaliação com fundamento na nova organização das dimensões 

em torno dos 5 eixos, dividindo-os dentro de um triênio. 

 

Quadro 04 - Divisão dos eixos para desenvolvimento da auto avaliação da CPA-

FAMA. 

ANO 1  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 4: Políticas de 

Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da 

Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

ANO 2  

Eixo Dimensão SINAES 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

ANO 3  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de 

desempenho dos estudantes e sua influência nas ações 

institucionais. 

Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física 
Fonte: CPA FAMA. 

 

Entendemos que se faz necessário avaliar para conhecer bem quais são 

os avanços e quais são as deficiências da FAMA. É fundamental à instituição 

responder aos seguintes questionamentos: O que podemos e devemos manter? O 

que precisamos aperfeiçoar? O que precisamos mudar? Pois só encontrando estas 

respostas pode-se chegar a um crescimento qualitativo desta faculdade.  
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Possibilitar que os resultados obtidos forneçam os subsídios 

necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos que favoreçam 

os processos de gestão em todas as instâncias. 

 

Objetivos Específicos 

 

Avaliação da Faculdade 

• Apontar aspectos frágeis e fortes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); da comunicação social da IES; das políticas de 

pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo; da 

organização e gestão da instituição; do planejamento da  auto-avaliação e 

meta-avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes; a  

sustentabilidade financeira da IES, traçando um perfil da FAMA. 

 

Avaliação das Políticas Pedagógicas 

• Verificar a relação das práticas pedagógicas com a Missão e com 

o Plano de Desenvolvimento Institucional da FAMA; a política para o 

ensino, a pesquisa, a pós- graduação, a extensão e a responsabilidade 

social da instituição. 

 

Avaliação do Discente 

• Detectar evidências que permitirão nortear procedimentos para 

a tomada de decisões visando a aperfeiçoar: a qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação, assim como a qualidade do  atendimento aos 

alunos e egressos. 

 

Avaliação do Docente 

• Identificar aspectos que evidenciem a competência e o 

desempenho do docente nas  suas diversas atribuições no processo 

ensino-aprendizagem. 
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Avaliação da Infraestrutura 

• Verificar se as condições da infraestrutura e serviços disponíveis 

nas unidades, na biblioteca, no laboratório de informática e no núcleo de 

práticas. 

 

Avaliação da Intervenção Social 

• Coletar dados acerca da intervenção social da FAMA no que se 

refere aos projetos  desenvolvidos e serviços prestados que resultam na  

melhoria da qualidade de vida da comunidade externa, seja do ponto de 

vista  econômico, social, ambiental, cultural ou artístico. 

 

Metodologia 

 

A Avaliação será essencialmente qualitativa. Todavia, buscar-se-á a 

conjugação dos benefícios desta com os da abordagem quantitativa e a pesquisa 

documental, por intermédio da consulta e análise de dados secundários existentes 

na FAMA. A abordagem qualitativa pressupõe a utilização de técnicas e 

instrumentos que darão informações mais profundas e úteis à avaliação, bem 

como facilitarão uma maior participação de indivíduos envolvidos, tornando o 

próprio ato de avaliar um momento intencionalmente pedagógico e de 

potencialização dos recursos humanos. 

Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa “tem o ambiente 

natural como fonte de dados e supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador”. Essa característica decorre do fato de que os fenômenos ocorrem 

naturalmente e são influenciados pelo contexto onde estão inseridos, sendo assim, 

compreender as circunstâncias particulares de um determinado objeto é essencial 

para o desenvolvimento da investigação. 

Durante a pesquisa documental serão utilizados documentos e 

informações já existentes que possam colaborar, permitam comparar e/ou 

ampliar as conclusões/inferências obtidas na abordagem qualitativa. Os principais 

documentos a serem consultados durante a pesquisa documental são: o PDI, o PPI, 

os PPC’s, o Regimento e o Plano Anual de Ações.  

Outros documentos poderão ser consultados a partir da necessidade 

encontrada. Os dados secundários a serem considerados na análise dizem respeito 

aos indicadores quantitativos disponíveis sobre o perfil da IES hoje, nas dimensões 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão, tais como: número de publicações 
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nacionais, horas dedicadas à pesquisa, número de projetos de extensão 

desenvolvidos, número de alunos matriculados, retenção/evasão, participação em 

eventos, cursos e treinamentos, número de servidores, custos administrativos, 

dentre outros. Ainda na abordagem quantitativa, para o processo de coleta de 

dados serão utilizados questionários previamente elaborados, como instrumento 

de coleta de dados. Estes questionários serão elaborados pela CPA tomando como 

referência as 11 dimensões explicitadas anteriormente. 

Os questionários serão disponibilizados para preenchimento no 

formato online, no endereço eletrônico www.facfama.edu.br. No período 

estipulado no cronograma e amplamente divulgado, os docentes, discentes, 

pessoal técnico-administrativo e comunidade preencherão o questionário de 

forma voluntária.   

Posteriormente os resultados dos questionários serão tabulados e 

analisados pela CPA juntamente com os dados oriundos da pesquisa documental. 

O resultado desta análise é explicitado no Relatório Anual de Autoavaliação da 

FAMA. Este processo de autoavaliação é desenvolvido com a participação dos 

segmentos docentes, técnico-administrativos, estudantes, dirigentes e 

representantes da sociedade, sob a coordenação da CPA. 

Um processo de autoavaliação deste porte inclui, necessariamente, a 

negociação e a participação dos envolvidos tanto nas decisões relativas aos 

indicadores previstos quanto ao que diz respeito à definição das medidas 

decorrentes dos resultados obtidos. O processo de autoavaliação, objeto desta 

proposta, foi desenvolvido em quatro etapas abrangendo o período de 2010 a 

2012. 

 

Primeira Etapa: Sensibilização, preparação e divulgação 

 

Instituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), atendendo a 

Portaria 07/08 da FAMA: 

• Capacitação da Comissão Própria de Avaliação; 

• Planejamento das ações pelos membros da CPA e reuniões para 

acompanhar o desenvolvimento do projeto; 

• Apresentação do SINAES e do Projeto de Autoavaliação da FAMA ao 

CONSEPE para análise e aprovação. 

• Apresentação do SINAES e do Projeto de Autoavaliação da FAMA aos 

dirigentes e coordenadores da FAMA. 

http://www.facfama.edu.br/
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• Apresentação do Projeto de Autoavaliação da FAMA à comunidade 

acadêmica, inclusive através do site www.facfama.edu.br; 

 

Segunda Etapa: Desenvolvimento 

 

Nesta etapa estão previstas as seguintes atividades: 

• Levantamento dos documentos oficiais que definem as políticas e 

prioridades da FAMA; 

• Levantamento das Resoluções da FAMA; 

• Organização dos dados estatísticos referente aos últimos 10 anos, em 

tabelas e gráficos de forma a visualização do desempenho da FAMA, neste 

período; 

• Estudo dos documentos oficiais identificando valores, concepções e sua 

coerência com o PDI,PPI e o Plano Anual de Atividades da FAMA; 

• Avaliação da docência, compreendendo autoavaliação do estudante, 

autoavaliação do docente, a avaliação do docente pelo discente e das 

condições de ensino, tendo periodicidade anual; 

• Elaboração de relatórios parciais, tendo a dimensão ensino como eixo 

articulador das demais dimensões já citadas; 

Tabulação dos dados quantitativos e da análise dos documentos em um 

relatório parcial que servirá de base ao processo de autoavaliação a ser 

desenvolvido através de: seminários; fóruns; reuniões; oficinas de trabalho. 

  

Terceira Etapa: Autoavaliação 

 

Esta etapa contemplará as percepções dos atores envolvidos com a 

prática institucional e com representantes da sociedade. Será utilizada a 

abordagem qualitativa, através de oficinas e seminários, cujo ponto central é o 

debate em grupo, para a coleta de percepções, expectativas e desejos da 

comunidade universitária a respeito do papel e futuro da FAMA. Esta metodologia 

qualitativa/participante é versátil, pois é, ao mesmo tempo, um instrumento de 

coleta de dados e um instrumento de intervenção e participação das pessoas numa 

reflexão sistematizada sobre o que faz a Instituição, sempre contextualizando e 

situando nos propósitos da FAMA. Os sujeitos envolvidos neste processo são os 

discentes, os docentes e os demais colaboradores da FAMA. 

 

http://www.facfama.edu.br/
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Quarta Etapa: Consolidação do Relatório Final de Autoavaliação. 

 

Os relatórios terão a seguinte estrutura: 

• Descrição da Instituição; 

• Destaque das principais características nas áreas fins e meio; 

• Descrição do processo de autoavaliação, sua metodologia, procedimentos 

e participantes; 

• Resultados da autoavaliação, analisando cada dimensão e suas inter-

relações, destacando os as potencialidades, fragilidades, proposições e 

medidas para correção de rumos da FAMA. 

• Apresentação e discussão dos resultados através de seminários 

envolvendo toda comunidade acadêmica. 

• Aprovação das proposições de políticas institucionais e medidas para 

aperfeiçoar o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

• Encaminhamento aos colegiados da FAMA e ao MEC/INEP. 

• Publicação dos resultados da autoavaliação no Site institucional e nos 

murais da FAMA. 

 

Recursos Humanos: 

 

Para a realização do Projeto de autoavaliação contar-se-á com: Os 

integrantes da Comissão Própria de Avaliação: direção, coordenação de curso de 

graduação e pós graduação, coordenação de pesquisa e extensão, docentes e 

discentes, técnicos administrativos, comunidade externa. 

 

Materiais: 

 

A FAMA coloca a disposição dos executores do Projeto de Autoavaliação 

institucional uma sala equipada com mobiliário e recursos adequados ao 

desenvolvimento do trabalho, além da sala de reunião na Unidade Central.  

 

42. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação ao projeto pedagógico apresentado pode-se concluir que: 
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a. Seu principal propósito é a aprendizagem, que se reflete na busca contínua do 

conhecimento e da atualização profissional. Neste contexto, procura-se 

desenvolver nos alunos um conjunto de habilidades, competências e o domínio de 

conteúdos, além de envidar esforços para a formação de um perfil de egresso que 

atenda aos objetivos das atribuições profissionais e do curso; 

 

b. Apresenta matriz curricular integrada com conteúdos dinâmicos e coerentes, 

com a inserção como componente curricular e de atividades complementares que 

permitem ir além de horizontes de uma formação profissional meramente técnica, 

proporcionando uma formação sociocultural mais abrangente; 

 

c. Procurou-se privilegiar a redução do tempo em sala de aula, favorecendo a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de atividades 

complementares; 

 

d. Para verificar se o aluno efetivamente demonstrou as competências, 

habilidades e atitudes que se definiram nas etapas de consecução do curso, a 

avaliação dos mesmos é permanente e, além das avaliações institucionais, utiliza 

estratégias diversificadas de avaliação, de acordo com a proposta de cada 

componente curricular. 

 

e. O curso é destinado aos concluintes do ensino médio com afinidade no 

conteúdo do curso e graduados de outras áreas e/ou técnicos, motivados na 

aquisição de conhecimentos específicos para fins profissionais; 

 

f. As formas de avaliação e as medidas de correção empregadas buscam garantir 

o cumprimento da aprendizagem antes, durante e após a realização de cada etapa 

da proposta. Para tanto, foram implantados mecanismos que possibilitem 

diagnosticar desvios na formação do aluno, fornecendo elementos para identificar 

as causas dos desvios e propondo providências que possam levá-lo a superar as 

deficiências; 

 

g. O Currículo Pleno do Curso de Graduação em Direito será desenvolvido com 

carga horária total de 3.900 horas, no turno noturno.  
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h. Em consonância com as diretrizes curriculares e como etapas integrantes da 

graduação foram implantadas, neste projeto, as realizações do Estágio 

Supervisionado e do Trabalho de Curso, que deverão ser realizadas sob a 

orientação da instituição na forma de um professor supervisor, envolvendo não só 

os aspectos humanos e técnicos da profissão, mas também o comprometimento 

social com o contexto do campo de estágio e projeto; 

 

i. Apresenta um Plano de apoio aos docentes através do Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAP, que permite melhorar a qualidade científico-pedagógica dos 

docentes de modo a garantir a excelência no desempenho das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

 

j. E, finalmente, na filosofia deste projeto pedagógico está implícita sua contínua 

reavaliação, uma vez que, como processo, deve incorporar as evoluções dos 

desafios intelectuais, filosóficos e éticos provenientes das exigências e 

necessidades impostas pela sociedade atual. 
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ANEXO- EMENTÁRIO 
EMENTÁRIO 2021 

 

SÉRIE: 1º PERÍODO 
 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS POLÍTICAS  
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
A concepção da política na modernidade, vista a partir de seus principais pressupostos e conceitos 
teóricos. As diferentes dimensões do objeto da Ciência Política. Análise das doutrinas filosóficas sobre a 
política. Natureza, origem, constituição e finalidade da comunidade política. O Estado moderno. Teorias 
sobre a origem do Estado (Natural x Contratual). Conceitos fundamentais da ciência Política: Poder, 
dominação, representação, participação, democracia, Autoridade, igualdade, liberdade. 
Bibliografia Básica 
SOUZA, Marcos da Cunha e. Instituições e Organização do Estado. Curitiba: Intersaberes, 2018. 
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Manole, 2010. 
REIS, Friede. Lições Esquematizadas de Ciência Política e Teoria Geral do Estado (evolução das 
instituições e do pensamento político). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 4o Edição, 2017. 
Bibliografia Complementar 
_____. Os clássicos da Política 2. 11o. Edição. São Paulo: Ática, 2006. 
LACERDA, Gustavo Biscaia de. Pensamento Social e Político Brasileiro. Curitiba, Intersabers, 2017. 
LEITE, Fernando. Ciência Política: da Antiguidade aos dias de hoje. Curitiba, Intersaberes, 2016. 
PINSKY, Jaime & PINKSY, Carla Bassanezi. História da Cidadania. 5o. Edição. São Paulo: Contexto, 2010. 
WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da Política 1. 14o. Edição. São Paulo: Ática, 2006. 
 
DIREITO CIVIL – PARTE GERAL I 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Dos Fatos Jurídicos, Do Negócio Jurídico. Atos Atos Jurídicos Lícitos.Da prescrição e decadencia. Da prova.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – vol 1. Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
________________________. Direito Cvil Esquematizado – Parte Geral, vol. 1. 7ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil – vol.1, Lei de Introdução e Parte Geral. 13ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20.ed. Forense.2010. 
DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. 27.ed.São Paulo. 
Saraiva. 2013. Vol. 1. 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. 43 ed. São Paulo. Saraiva. 2013. 
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: Parte Geral. Rio de Janeiro. Forense.2013. 
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RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Parte Geral.38 ed. São Paulo. Saraiva. 2013. 
VENOSA, Silvo. de S. Direito Civil: Parte Geral. 10 ed. São Paulo. Atlas. 2010. Vol.1 . 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL  I 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Direito Constitucional; Evolução Político-Constitucional do Brasil; Constituição: conceito e objeto, 
Classificação das Constituições. Aplicabilidade das normas constitucionais, Conteúdo das normas 
constitucionais. Poder Constituinte. Controle Constitucionalidade. Princípios Constitucionais do Estado 
Brasileiro; Direitos Fundamentais; Direitos Individuais e Coletivos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.27.ed.São Paulo:Atlas,2013. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª ed. São Paulo. Saraiva. 2013. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33 ed. São Paulo: Malheiros,2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARAÚJO, Luiz Alberto David. Curso de Direito Constitucional: atualizada até a EC nº 48/2005. 10 ed. 
São Paulo: Saraiva,2010. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  
TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo:Malheiros,2010. 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR  
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Fornecimento sem qualidade; Superação do princípio da culpabilidade; Superação do princípio da 
relatividade; Fornecimentos perigoso; Periculosidade do fornecimento e informação do consumidor; 
Risco de desenvolvimento; Fornecimento defeituoso; Fornecimento viciado; Direitos do consumidor na 
solução dos vícios; Publicidade e a tutela do consumidor; Auto-regulação publicitária; Publicidade 
simulada; Publicidade enganosa; Publicidade abusiva; Publicity; Responsabilidade civil do anunciante; 
Responsabilidade administrativa do anunciante; Responsabilidade penal do anunciante; 
Responsabilidade da agência de propaganda e do veículo de comunicação; Publicidade comparativa. 
BIBLIOGRAFIA  
BÁSICA 
BRASIL. Legislação de Direito do Consumidor . Organização de Ricardo dos Santos Castillo. São Paulo: 
Iglu, 2002. 
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direito do Consumidor.     
NUNES, Rizatto. Curso de Direito do Consumidor. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
COMPLEMENTAR: 
CORRÊA, Antonio. Arbitragem no direito brasileiro. Rio De Janeiro: Forense,1998.  
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 2ed. São Paulo:Malheiros,2004. 
FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo: RT, 1999. 
LACERDA, Belizário Antônio de. Comentários à Lei de Arbitragem. Belo Horizonte: Del Rey,1998. 
LEE, João Bosco. Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul. Curitiba: Juruá. 2002 
 
DIREITO PENAL - PARTE GERAL I  
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Teoria Geral do Direito Penal. Princípios do Direito Penal. A Evolução Histórica do Direito Penal. A Norma 
Penal. Aplicação da Lei Penal. Teoria Geral do Crime.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Vol. 1. 21.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. 1. 19ed. Niterói, RJ: Ímpetus, 2017. 
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MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral, vol. 1. 11ed. São Paulo: Método. 2017 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal:parte geral. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Vol.1. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, vol. 1. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
 
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL  
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Conceito de Ética; Conceito de Ética com outras Ciências e Esferas do Pensamento; Bioética; Ética e 
Sociedade; Ética e a Profissão Forense; Ética do Advogado. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica. 1 ed. São Paulo:Saraiva,2005. 
NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 7.ed. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais,2009. 
LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia. 7º ed. Brasilia. Brasilia Jurídica. 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Guilherme Assis de; CHRISTMANN, Martha Ochsenhoser. Ética e Direito: uma perspectiva 
Integrada. 2 ed. São Paulo.  Atlas. 2006. 
CARDELLA, Haroldo.Ética Profissional da Advocacia - Col. Curso & Concurso. 2.ed. São 
Paulo:Saraiva,2009. 
ROQUE, Sebastiao Jose. Deontologia Jurídica - Ética Profissional do Advogado.  São Paulo:Icone,2009. 
SOUZA, Josyanne Nazareth de: Colnago, Rodrigo: Ética profissional da advocacia. São Paulo: Saraiva, 
2006.   
 
TEORIA GERAL DO DIREITO 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Noções Preliminares. Diferenças conceituais das disciplinas jurídicas. Direito; noção, elemento e posição 
no quadro dos conhecimentos humanos; métodos e direito. O mundo ético. Direito e moral. Teoria 
tridimensional do Direito. Conceito de Justiça. Justiça comutativa, distributiva e social. A significação da 
Justiça para o Direito. Norma: conceito. Espécies e fontes da norma jurídica. Interpretação e aplicação das 
normas jurídicas no tempo e espaço. Direito Público e Direito Privado. Direito subjetivo: conceito, 
elementos e classificação. Pessoa física e jurídica. O direito como fato social. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito: justiça, lei, faculdade, fato social 25 ed. São 
Paulo: Revista dos  Tribunal, 2013. 
NADER, Paulo . Introdução ao estudo do direito. 39ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CRETELLA JÚNIOR, José. Primeiras lições de direito. Rio de Janeiro: Forense,1997.  
DINIZ, Maria Helena . Compêndio de introdução  à ciência do direito.23 ed. São Paulo: Saraiva,2012.  
FERRAZ JR. TERCIO SAMPAIO. Introdução ao estudo do direito: técnicas, decisão, dominação. 2. ed. São 
Paulo.Atlas.1994.  
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 26ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.  
 

SÉRIE: 2º PERÍODO 

 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
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CARGA HORÁRIA 80h 
EMENTA 
Processo de comunicação, Abordagem gramatical, Estrutura discursiva sob análise, Léxico e Ideologia, 
Estilística presente nos diferentes tipos de texto, Expressão escrita e oral presente leitura, na produção e 
na interpretação de textos, Os textos técnicos e científicos em uma abordagem científica, Elaboração e 
organização técnica do texto. 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Antônio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, redação, 
texto. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de acordo com as atuais 
normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MASIP, Vicente. Gramática sucinta de português [Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
Bibliografia Complementar 
DUNKER, Christian Ingo Lenz. Discurso e ideologia. In: SIGNORINI, Inês (Org.). [Re]Discutir texto, gênero 
e discurso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. pp. 185-213. 
HENRIQUES, Claudio Cezar. Estilística e Discurso: estudos produtivos sobre texto e expressividade do 
português. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
LOPES, Edward. Fundamentos da Linguística Contemporânea. 20.ed. São Paulo: Cultrix, 2008. 
MACHADO, Anna Rachel (Coord.); LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Planejar 
gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2008. 
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5.ed. São Paulo: Ática, 
2006. 
 
DIREITO AGRARIO  
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
O Direito agrário e seu posicionamento entre os demais ramos do direito. Imóveis rurais e sua 
classificação. Terras públicas e terras particulares. Tributação da terra. Desapropriação por interesse 
social. Contratos agrários. Crédito rural. Contratos de trabalho rural. Previdência Social rural do 
empregado e do empregador.  
BIBLIOGRAFIA  BÁSICA 
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrário Contemporâneo. Belo Horizonte:Del Rey,2004. 
OLIVEIRA, Umberto Machado de.Princípios de Direito Agrário na Constituição Vigente. 1 ed. 
Curitiba:Juruá,2006. 
OPITZ,Oswaldo.Curso Completo de Direito Agrário.4.ed.São Paulo: Saraiva, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MIGUEL Neto, Sulaman.Questão Agrária: doutrina, legislação, jurisprudência.1ed.São  
Paulo:Bookseller,1997 
OLIVEIRA, Umberto Machado de. Princípios de Direito Agrário na Constituição Vigente.1ed. 
Curitiba:Juruá,2006 
THOMASI, Alysson. Contratos Agrários. Leme, SP: Edijur, 2002 
 
DIREITO CIVIL – PARTE GERAL II  
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Dos Fatos Jurídicos, Do Negócio Jurídico. Atos Atos Jurídicos Lícitos.Da prescrição e decadencia. Da prova.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – vol 1. Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
________________________. Direito Cvil Esquematizado – Parte Geral, vol. 1. 7ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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TARTUCE, Flávio. Direito Civil – vol.1, Lei de Introdução e Parte Geral. 13ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20.ed. Forense.2010. 
DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. 27.ed.São Paulo. 
Saraiva. 2013. Vol. 1. 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. 43 ed. São Paulo. Saraiva. 2013. 
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: Parte Geral. Rio de Janeiro. Forense.2013. 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Parte Geral.38 ed. São Paulo. Saraiva. 2013. 
VENOSA, Silvo. de S. Direito Civil: Parte Geral. 10 ed. São Paulo. Atlas. 2010. Vol.1 . 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL II 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Federalismo. Repartição das Competências Constitucionais. Intervenção Federal. 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.27.ed.São Paulo:Atlas,2013. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 17ª ed. São Paulo. Saraiva. 2013. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33 ed. São Paulo: Malheiros,2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARAÚJO, Luiz Alberto David. Curso de Direito Constitucional: atualizada até a EC nº 48/2005. 14 ed. 
São Paulo: Saraiva,2010 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  
TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
 
DIREITO INTERNACIONAL  
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Estudo das Normas do Direito Internacional Privado. Aplicação do Direito Estrangeiro. Direito Processual 
Internacional. Estudo da parte especial da matéria; conflito de leis no espaço de direito pessoal, de 
direito de família, de direito das coisas, de direito das obrigações, de direito das sucessões; problemas da 
pessoa jurídica de direito privado e dos atos jurídicos em geral; aspectos jurídicos do comércio 
internacional. Normas Internacionais. Personalidade Internacional. Conflitos Internacionais. Blocos 
Regionais – integração. O direito do Comércio Exterior. Direito Internacional Constitucional Ambiental e 
humanístico. Tratamento Jurídico do Direito Internacional Público. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ACCIOLY, Hildebrando & Nascimento e Silva, G.E. Manual de Direito Internacional Pública. 20. ed. São 
Paulo:Saraiva,2012. 
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática.  15 ed. São 
Paulo:Saraiva,2012.    
MELO, Luiz Gonzaga. Introdução ao Estudo do Direito Internacional Privado. São Paulo:Eduep,2001. 
MUZUOLLI, Valeiro de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: RT, 2006 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AMORIM, Edgar Carlos De. Direito Internacional Privado. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Jurídica,2005. 
BARRAL, Welber. Direito Internacional : normas e práticas. Florianópolis: Fundação Boiteux,2006  
BEVILAQUA, Clovis. Direito Internacional Privado.Campinas:RED,2002. 
GAMA, Ricardo Rodrigues. Introdução ao Direito Internacional. Campinas: Bookseller, 2002.  
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012.    
 
DIREITO PENAL - PARTE GERAL II  
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
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Da Comunicabilidade. Das Penas: espécies, cominação, aplicação, suspensão condicional, livramento 
condicional, efeitos da coordenação, reabilitação. Das Medidas de Segurança. Extinção da Punibilidade.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. Vol. 1. 21.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. 1. 19ed. Niterói, RJ: Ímpetus, 2017. 
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral, vol. 1. 11ed. São Paulo: Método. 2017 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal:parte geral. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Vol.1. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, vol. 1. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
 

SÉRIE: 3º PERÍODO 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL III 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Direitos da Cidadania; Direitos de nacionalidade; Direitos Sociais; Remédios Constitucionais Da 
organização do Estado – Divisão especial do poder. Da organização dos Poderes – Divisão orgânica do 
Poder. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da tributação e do orçamento. Da ordem 
econômica e financeira – Finanças e orçamento. Da ordem constitucional social. 
BÁSICA: 
ARAUJO, Luiz Alberto David; SERRANO JÚNIOR, Vidal. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São 
Paulo:Saraiva,2008 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. 
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31.ed. São Paulo: Malheiros,2008. 
COMPLEMENTAR: 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 8 ed. São Paulo:Malheiros,1999. 
TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo:Malheiros,2008.  
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:Saraiva,2008.  
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores,2003.     
CRETELLA Júnior, José. Elementos de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
tribunais,2000. 
 
DIREITO CIVIL – DAS OBRIGAÇÕES I 
CARGA HORÁRIA ANUAL 80h. 
EMENTA 
Introdução ao Direito das Obrigações. Noções Gerais das Obrigações. Modalidades das Obrigações. 
Efeitos das Obrigações.  
BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 
2017.   
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro, 
Forense, 2017. 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 
2010.   
COMPLEMENTAR: 
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2008.  
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. São Paulo: Lumen Juris, 
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2010.  
GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações - 1ª parte. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2002.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
 
DIREITO EMPRESARIAL I  
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Teoria Geral do Direito Comercial; Atividade empresarial; Regime Jurídico da livre iniciativa; Registro de 
empresa; Livros Comerciais.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
COELHO, Fabio. U. Manual de direito comercial. 23.ed. São Paulo:Saraiva,2013.  
REQUIÃO, Requião. Curso de direito comercial. 26.ed.São Paulo: Saraiva, 2013 
ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. 20. ed. São Paulo:Saraiva,2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BULGARELLI, W. Direito comercial. São Paulo: 13. Ed. Atlas,1998. 
COELHO, Fabio Ulhoa.Curso de Direito Comercial: de acordo com a nova lei de falência. 10.ed.São 
Paulo:Saraiva,2006. 
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 
microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
 
DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL I 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Introdução ao Estudo dos Crimes em Espécie; Dos Crimes Contra a Pessoa: Dos crimes contra a vida; das 
lesões corporais; da periclitação da vida e da saúde; da rixa; Dos crimes contra a honra; dos crimes 
contra a liberdade individual 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, vol. 2. 17 ed. São Paulo: Saraiva. 2017. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II. 14ed. Niterói: Método, 2017. 
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, vol. 2. 10ed. São Paulo: Método, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal parte especial.,6 ed. São Paulo:Saraiva,2010. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 33 ed. São Paulo: Saraiva. 2013. v.II 
MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de direito penal. 28 ed. São Paulo:Atlas,2013. v.1 e v. 2 
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o 
patrimônio. 29. Ed. São Paulo: Saraiva, 1998.  
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
 
INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
A construção do conhecimento antropológico. Os grandes teóricos da Antropologia. Antropologia 
sociocultural: noções fundamentais. Especificidades da Antropologia Social ou Cultural: o conceito de 
cultura, a crítica ao etnocentrismo e o princípio do relativismo cultural. O trabalho de campo e a 
observação participante como o método antropológico. O campo da antropologia e o paradoxo da 
unidade na diversidade: o humano nas ciências humanas e na cultura. Reflexões sobre diferentes 
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problemáticas de pesquisa sobre diversidade cultural: diferença e universalidade ou universalismo e 
particularismo. Cultura e ideologia: análise do conceito de cultura na relação com os fenômenos da 
indústria cultural e da produção cultural. Antropologia contemporânea. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3 ed. São Paulo: Moderna, 
2005.  
MARCONI, Marina Andrade. Antropologia: uma introdução. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADORNO, T. W. Sociologia: Theodor W. Adorno, G. Cohn (org.). São Paulo: Ática, 1986. 
AGUIAR, R. S. Antropologia sociocultural. Dourados: Universidade Federal da Grande Dourados, 2013. 
ALTHUSSER, L. A. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 
BAUMAN, Z. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 
BOAS, Franz. Antropologia Cultural. 4. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.  
DA MATTA, R. Relativizando: Uma Introdução à Antropologia. Social. Petrópolis: Vozes, 1983. 
GEERTZ. C. Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003. 
LARAIA, R. Cultura: Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1986. 
MACHADO NETO, Antônio Luís. Sociologia Jurídica. 6ed. São Paulo: Atlas, 1987 
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São Paulo: Atlas, 2013. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia.38ed. São Paulo: Saraiva,1994.v.57.  
PENÇO, Célia de Carvalho Ferreira. Antropologia no Cotidiano. São Paulo: HVF Arte & Cultura,1995. 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia Jurídica: manual dos cursos de direito. 5. São Paulo: Saraiva, 2004.   
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
TEORIA GERAL DO PROCESSO 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Noções preliminares. Propedêutica Processual. Constituição e Processo. A natureza instrumental do 
processo. Jurisdição e Competência. Ação e Defesa. Processo. Procedimento. Ação e Defesa. Resposta do 
Réu. Processo. Sujeitos. Atos do Processo. Procedimento. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 13.ed.Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo.10.ed.São Paulo:Atlas, 2009. 
SILVA, Ovídio A. Baptista da . Teoria Geral do Processo Civil. São Paulo: 5.ed. Revista dos Tribunais, 
2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER,  
CORREIA, Marcus Orione G. Teoria Geral do Processo. 5.ed. São Paulo:Saraiva, 2009. 
THEODORO JR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. 51.ed. Rio de Janeiro. Forense. 2010.   
 

SÉRIE: 4º PERÍODO 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO I 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Noções básicas de Direito Administrativo; Princípios Constitucionais da Administração Pública; 
Organização Administrativa; Ato Administrativo; Serviços Públicos; Restrições Administrativas ao 
Exercício da Cidadania e à propriedade; Agentes Públicos; Bens Públicos; Poder de Polícia; Servidores 
Públicos; 
 
BÁSICA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA- Atualizada- 2008. 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo:Atlas,2006. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32 ed. São Paulo: Malheiros,2006.  

MELLO, Celso Antônio de. Curso de Direito Administrativo. 21.ed. São Paulo: Malheiros. 2006. 

COMPLEMENTAR 
ARAUJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 

BRAZ, Petrônio. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. São Paulo: LED. 2001. 

CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Coimbra: Almedina, 2008. 

CRETELA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

DALLARI, Adailson Abreu. Aspectos Jurídicos da Licitação. 7 ed. São Paulo:Saraiva, 2006. 

SOUZA JUNIOR, Paulo Roberto de . Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

2003. 

 
DIREITO CIVIL – DAS OBRIGAÇÕES II 
CARGA HORÁRIA ANUAL 80h. 
EMENTA  
Do Adimplemeno e Extinção das Obrigações: - Do Pagamento. De Quem Deve Pagar. Daqueles a Quem se 
Deve Pagar. Do Objeto do Pagamento e Sua Prova. Do Lugar do Pagamento. Do Tempo do Pagamento. Do 
Pagamento em Consignação. Do Pagamento com Sub-Rogação. Da Imputação do Pagamento Da Dação em 
Pagamento. Novação. Da Confusão Da Remissão das Dívidas 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
DINIZ, Maria Helena. Curso De Direito Civil Brasileiro-teoria geral das obrigações. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. vol II.  
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações. 5.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. vol. I. 
MONTEIRO, Washington de Barros. O Curso de Direito Civil-Direito das Obrigações. 36.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Parte geral das obrigações. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Teoria Geral das obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 10.ed. São Paulo: 
Atlas. 2010. vol. II. 
 
DIREITO EMPRESARIAL II 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Estabelecimento Empresarial; Nome Empresarial; Propriedade Industrial; O Empresário e os Direitos do 
Consumidor; Contratos Mercantis. 
BÁSICA 
COELHO, Fabio. U. Manual de direito comercial. 23.ed. São Paulo:Saraiva,2013.  
REQUIÃO, Requião. Curso de direito comercial. 26.ed. São Paulo: Saraiva, 2013 
ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. 20. ed. São Paulo:Saraiva,2013. 
COMPLEMENTAR 
BULGARELLI, W. Direito comercial. São Paulo: 13. Ed. Atlas,1998. 
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: de acordo com a nova lei de falência. 10.ed.São 
Paulo:Saraiva,2006. 
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 
microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
 
DIREITO PENAL-PARTE ESPECIAL II 
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CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Dos Crimes Contra o Patrimônio, Crime Contra a Propriedade Imaterial. Dos crimes contra a organização 
do trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Tendências de reforma do 
código penal brasileiro 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, vol. 2. 17 ed. São Paulo: Saraiva. 2017. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II. 14ed. Niterói: Método, 2017. 
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, vol. 2. 10ed. São Paulo: Método, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal parte especial.,6 ed. São Paulo:Saraiva,2010. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 33 ed. São Paulo: Saraiva. 2013. v.II 
MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de direito penal. 28 ed. São Paulo:Atlas,2013. v.1 e v. 2 
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o 
patrimônio. 29. Ed. São Paulo: Saraiva, 1998.  
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Propiciar uma visão da teoria e dos princípios gerais do processo, com o objetivo de dar ao aluno uma 
visão global da estrutura do processo civil, especificamente relativa ao processo de conhecimento, com 
abordagem da estrutura legal, doutrinária e jurisprudencial dos vários institutos nele compreendidos. 

BÁSICA: 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8.ed. São Paulo - SP: 
Saraiva, 2017. 974 p. ISBN 978-85-472-1163-9. 
___________________. Novo curso de direito processual civil: processo de conhecimento (2º parte) e 
procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 2. V.2 (408p.). ISBN 978-85-472-1365-
7. 
Novo curso de direito processual civil: teoria geral e processo de conhecimento (1º parte). 14.ed. São 
Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 1. V.1 (459 p.). ISBN 978-85-472-1354-1. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 16. ed. São Paulo: R. dos Tribunais,2017. 
Vol. III. 
COMPLEMENTAR: 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13ed. São Paulo:Lúmen Júris.2008. vol. 
I. 
DOWER, Nelson Godoy Bassil . Curso Básico de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: 
Nelpa,2001.vol. I. 
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 41. ed. São 
Paulo:Saraiva. 2009. 
REZENDE FILHO, Gabriel. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1968. vol. I.  
THOEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 51.ed Rio de Janeiro:Forense, 2010. 
vol. I 
 
SOCIOLOGIA 
CARGA HORÁRIA: 80h 
EMENTA 
Introdução à sociologia clássica; Aspectos sociológicos da realidade brasileira; Sociologia 
Contemporânea: Tecnologia e Sociedade; Democracia e cidadania; Relações Étnicas e Raciais; 
Sociodiversidade e multiculturalismo; Direitos Humanos, igualdade e gênero. 
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Bibliografia Básica 
DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade social. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Sociologia geral. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
VILA NOVA, S. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas, 2013. 
Bibliografia Complementar 
MARTINS, C. B. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
MEKSENAS, P. Sociologia. São Paulo: Cortez, 2010. 
OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. 24. ed. São Paulo: Ática, 2010. 
TOMAZI, N. D. Iniciação à sociologia. 2. ed. São Paulo: Atual, 2010. 
 
 

SÉRIE: 5º PERÍODO 

 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
A construção do pensamento filosófico. Mito. A physis e os pré-socráticos. Sofistas e a Maiêutica 
socrática. Ser e conhecimento em Platão e Aristóteles. A Filosofia Medieval. O advento do sujeito 
moderno em Descartes. Idealismo alemão: Kant e Hegel. O contratualismo em Hobbes e Locke. O 
materialismo em Marx. 
Perspectivismo moral em Nietzsche. Existencialismo. Fenomenologia. Filosofia analítica. Ontologia 
Hermenêutica em Heidegger. Filosofia da Alteridade. Fundamentos do ser humano. Grandes temas da 
reflexão contemporânea: realização humana na sociedade multicultural, técnica e tecnológica. 
Bibliografia Básica 
GHIRALDELLI JUNIOR, P. Introdução à Filosofia. São Paulo: Manole, 2003 
REALE, M. Introdução à Filosofia. São Paulo: Editora Saraiva, 2007 
Bibliografia Complementar 
BONJOUR, L; BAKER, A. Filosofia: Textos fundamentais comentados. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
HERWITZ, D. Estética: Conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2010 
MACKENZIE, I. Conceitos-chave em Filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2011 
STEGMÜLLER, W. Filosofia contemporânea. Introdução Crítica. Trad. Adaury Fiorotti e Edwino A. Royer. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 
SWEETMAN, B. Religião: conceitos-chave em filosofia. Trad.: Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Penso, 
2013 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO II 

CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Licitações; Contratos Administrativos; Procedimento Administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; 
Controle de Administração Pública. Restrições do Estado sobre a Propriedade Privada Princípios 
Constitucionais da Administração Pública; Processo Administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; 
Controle da Administração Pública; Improbidade Administrativa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo:Atlas,2006. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36 ed. São Paulo:  Malheiros,2009. 
ARAUJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 4.ed. São Paulo:Saraiva,2009 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MELLO, Celso Antônio de. Curso de Direito Administrativo.21. ed. São Paulo: Malheiros. 2006. 
BRAZ, Petrônio. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. São Paulo: LED. 2001.  
DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos Jurídicos da Licitação. 7 ed. São Paulo:Saraiva, 2006. 
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DIREITO DOS CONTRATOS  I  
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Teoria Geral dos Contratos. Formação dos Contratos. Extinção dos Contratos. 
BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. São Paulo: Saraiva, 
2017.  
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 
DINIZ. M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2010.  
COMPLEMENTAR: 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: temas atuais. São 
Paulo: Método, 2009.  
PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil: contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  
PIAU, Paulo. Código Civil: lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília: Câmara dos Deputados, 
2012. 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. São Paulo: 
Saraiva, 2004.  
VENOSA, S. S. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: 
Malheiros, 2006.  
 
DIREITO EMPRESARIAL III 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Direito Falimentar.   
BÁSICA 
COELHO, Fabio. U. Manual de direito comercial. 23.ed. São Paulo:Saraiva,2013.  
REQUIÃO, Requião. Curso de direito comercial. 26.ed.São Paulo: Saraiva, 2013 
ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. 20. ed. São Paulo:Saraiva,2013. 
COMPLEMENTAR 
BULGARELLI, W. Direito comercial. São Paulo: 13. Ed. Atlas,1998. 
COELHO, Fabio Ulhoa.Curso de Direito Comercial: de acordo com a nova lei de falência. 10.ed.São 
Paulo:Saraiva,2006. 
MARTINS, Fran.Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 
microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 31. ed. Rio de Janeiro:Forense,2008. 
 
 
 
DIREITO PENAL-PARTE ESPECIAL III 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Crimes Contra os Costumes. Crimes Contra  a Paz Pública 
BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, vol. 3. 15ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. 3. 14ed. Niterói: Ímpetus, 2017 
MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial, vol. 3; 7ed. – São Paulo: 
Método, 2017. 
COMPLEMENTAR: 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio.Manual de Direito Penal parte especial  .7.ed.2010 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Lições de direito penal: parte especial. 3. ed. São Paulo. Saraiva 1995. 
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Vol. II. 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: legislação complementar. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva,2010. Vol. III e IV 
MAGALHÃES NORONHA, E. Direito penal; parte especial. São Paulo: Saraiva, vol.II, 
1999. 
MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de direito penal. 26 ed. São Paulo:Atlas,2010. 
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o 
patrimônio. 18 ed. São Paulo. Saraiva. 1998. 
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
ROSA, Antonio José Miguel. Direito penal: parte especial .1995  
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
CARGA HORÁRIA 40h. 
Prazos Processuais. Pressupostos e Nulidades Processuais. Litisconsórcio. Espécies de Litisconsórcio.  
Intervenção de Terceiros. Assistência. Oposição. Denunciação da Lide. Chamamento ao Processo. 
Formação do Processo. Suspensão do Processo. Causas de Suspensão do Processo. Extinção do Processo. 
Extinção Sem Resolução de Mérito. Extinção Com Resolução de Mérito. Procedimento. Procedimento 
Comum. Procedimentos Especiais. 
EMENTA 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CÂMARA, Alexandre Freitas.  Lições de Direito Processual Civil.12 ed. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris,2005. 
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva,2005. vol. I 
THOEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 42 ed. São Paulo: Editora 
Forense,2005. vol. I 
COMPLEMENTAR: 
GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Saraiva,2003.  
NEGRÃO, Thotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 37 ed. São Paulo: 
Saraiva,2005. vol. I, II   
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: RT,2004. 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
CARGA HORÁRIA  40h. 
EMENTA 
Legislação Tributária. Obrigação Tributária. Fato gerador. Sujeito ativo Sujeito passivo. Solidariedade. 
Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Responsabilidade dos 
sucessores. Responsabilidade de terceiros. Responsabilidade por infrações. Crédito Tributário: 
Constituição Do Crédito. Lançamento. Modalidades De Lançamento. Suspensão Do Crédito Tributário. 
Moratória. Extinção Do Crédito Tributário. Modalidades De Extinção. Pagamento. Pagamento Indevido 
Demais Modalidades De Extinção. Exclusão Do Crédito Tributário Isenção Anistia Garantias E Privilégios 
Do Crédito Tributário Preferências. Administração Tributária: Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões 
Negativas. 
  BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro.11 ed. Rio de Janeiro. Forense. 2006.  
MARTINS, Sergio Pinto. Manual de Direito Tributário.11.ed. São Paulo:Atlas,2013 
SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário. São Paulo:Saraiva,2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16 ed. São Paulo: Saraiva. 2010. 
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Lejus, 2007. 
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MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 34. ed. São Paulo.  Malheiros. 2013. 
 
 

SÉRIE: 6º PERÍODO 

 
DIREITO DOS CONTRATOS  II   
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Contratos Nominados. Contratos Inominados. Atos Unilaterais de Vontade.  BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. São Paulo: Saraiva, 
2017.  
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 
DINIZ. M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2010.  
COMPLEMENTAR: 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: temas atuais. São 
Paulo: Método, 2009.  
PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil: contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  
PIAU, Paulo. Código Civil: lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília: Câmara dos Deputados, 
2012. 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. São Paulo: 
Saraiva, 2004.  
VENOSA, S. S. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: 
Malheiros, 2006.  
 
DIREITO PENAL-PARTE ESPECIAL IV 

CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Dos crimes contra a  Fé Publica. Dos crimes contra a Administração Pública 
BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, vol. 3. 15ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. 3. 14ed. Niterói: Ímpetus, 2017 
MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial, vol. 3; 7ed. – São Paulo: 
Método, 2017. 
COMPLEMENTAR: 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal parte especial  .7.ed.2010 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Lições de direito penal: parte especial. 3. ed. São Paulo. Saraiva 1995. 
Vol. II. 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: legislação complementar. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva,2010. Vol. III e IV 
MAGALHÃES NORONHA, E. Direito penal; parte especial. São Paulo: Saraiva, vol. II, 
1999. 
MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de direito penal. 26 ed. São Paulo:Atlas,2010. 
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o 
patrimônio. 18 ed. São Paulo. Saraiva. 1998. 
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
ROSA, Antônio José Miguel. Direito penal: parte especial .1995  
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 
CARGA HORÁRIA 80h 
Processo de Conhecimento. Petição Inicial. Antecipação da Tutela. Requisitos da Antecipação da Tutela. 
Da Citação. Modalidades e Efeitos da Citação. Da Reposta do Réu. Espécies de Resposta do Réu. Da 
Revelia. Do julgamento Conforme o estado do processo. Teoria Geral das Provas. Depoimento Pessoal. 
Prova Documental. Prova Testemunhal. Prova Pericial. Audiência da Instrução e Julgamento.  Sentença e 
Coisa Julgada. Requisitos Formais da Sentença. Vícios da Sentença. Classificação das Sentenças. Efeitos da 
Sentença. Conceito de Coisa Julgada. Limites Objetivos e subjetivos da coisa julgada. 
EMENTA 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA: 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8.ed. São Paulo - SP: 
Saraiva, 2017. 974 p. ISBN 978-85-472-1163-9. 
_________________. Novo curso de direito processual civil: processo de conhecimento (2º parte) e 
procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 2. V.2 (408p.). ISBN 978-85-472-1365-
7. 
Novo curso de direito processual civil: teoria geral e processo de conhecimento (1º parte). 14.ed. São 
Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 1. V.1 (459 p.). ISBN 978-85-472-1354-1. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 16. ed. São Paulo: R. dos Tribunais,2017. 
Vol. III. 
COMPLEMENTAR: 
GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Saraiva,2003.  
NEGRÃO, Thotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 37 ed. São Paulo: 
Saraiva,2005. vol. I, II   
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: RT,2004. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL I 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Introdução ao Direito Processual Penal; Fontes E Interpretação do Direito Processual Penal; Lei 
Processual Penal no Espaço; Lei Processual Penal No Tempo; Inquérito Policial. 
BIBLIOGRAFIA 
CAPEZ, Fernando. Curso de  direito Processual Penal. 17.ed.São Paulo:Saraiva,2010. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais  e Processuais Comentadas. 4 ed. São Paulo:Saraiva, 2009.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa.Manual de Processo Penal. 13.ed.São Paulo: Saraiva, 2010 
COMPLEMENTAR: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo:Saraiva,2009.  
MIRANDA, Pontes de .Curso de Processo Penal Brasileiro Anotado.1980 . 
MUCCIO, Hedejalma.Curso de Processo Penal. 1 ed. Bauru:Edipro,2000. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 9 ed. São Paulo:Saraiva,1999. 
LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 4 ed. Rio de Janeiro:Lumen, 2008. V.I. 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 
CARGA HORÁRIA  80h. 
EMENTA 
A importância da metodologia científica na vida acadêmica; Tipos de conhecimento; O problema de 
pesquisa, hipóteses, variáveis e objetivos; Delimitação temática; Construção da metodologia (métodos de 
abordagem e procedimento, tipos de pesquisa, técnicas de investigação); Revisão de literatura; Análises 
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de resultados; Arco de Maguerez; Elaboração de artigos científicos e produções acadêmicas em geral; 
Normas da ABNT: citação, referência, estrutura e formatação; Ética em pesquisa e na produção científica. 
Bibliografia Básica 
FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho científico. 15. ed. Porto Alegre: Costoli, 2010. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 
amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
REY, L. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 
Bibliografia Complementar 
BASTOS, Cleverson .Aprendendo a Aprender: introdução à metodologia científica.18 ed. 
Petrópolis:Vozes,2005.  
CARVALHO, M. C. M. de. Construindo o saber. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2007. 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2007. 
COZBY, P. C. Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. São Paulo: Atlas, 2003. 
ISKANDAR, J. I. Normas da ABNT comentadas para trabalhos científicos. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2008. 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL  
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Responsabilidade subjetiva e objetiva. Reparação de danos patrimoniais e morais. Responsabilidade civil 
por fato próprio e por fato de terceiro. Responsabilidade profissional. Responsabilidade civil dos pais. 
Responsabilidade civil dos empregadores. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade por fato 
de coisas ou animais. Responsabilidade do produtor. Responsabilidade grupal (ou coletiva). 
Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DINIZ,, Maria Helena.Curso de Direito Civil Brasileiro:responsabilidade civil. 24. ed. São 
Paulo:Saraiva,2010. v. VII. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil : de acordo com o novo código civil lei n¦ 
10.406 de 101/2002. 11.ed.São Paulo:Saraiva,2009. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo:Atlas. 2010.v. IV. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
PEDROTTI, Irineu Antônio. Responsabilidade civil. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 
Direito Ltda,1995. v. I e II.  
VERÇOSA Haroldo Malheiros Duclerc.  Responsabilidade civil especial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais,1993.  
 
  

SÉRIE: 7º PERÍODO 

 
DIREITO DAS COISAS I  
CARGA HORÁRIA 80h 
EMENTA 
Direito das coisas. Posse: origem, teorias e efeitos. Propriedade: fundamento, conceito, limitações e 
função social, aquisição e perda.  
BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017.  
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2010.  
COMPLEMENTAR: 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais - posse, propriedade, 
direito reais de fruição garantia e aquisição. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  
PIAU, Paulo. Código Civil: lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília: Câmara dos Deputados, 
2012. 
PUGLIESE, Roberto J. Direito das coisas. São Paulo: Leud, 2005.  
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2003. 
VENOSA, S. S. Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL V 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Leis dos entorpecentes. Lei de Tortura; Crimes Hediondos. Crimes de trânsito. Crimes contra as relações 
de consumo. Crimes contra a propriedade intelectual. Execução Penal. Crimes contra a Ordem 
Econômica. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Interceptação telefônica. Crimes de lavagem de 
dinheiro. Lei Maria da Penha. Abuso de Autoridade. 
BÁSICA 
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, vol. 3. 15ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
GRECO. Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. 3. 14ed. Niterói: Ímpetus, 2017 
MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial, vol. 3; 7ed. – São Paulo: 
Método, 2017. 
COMPLEMENTAR: 
ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal parte especial  .7.ed.2010 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Lições de direito penal: parte especial. 3. ed. São Paulo. Saraiva 1995. 
Vol. II. 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: legislação complementar. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. 
JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva,2010. Vol. III e IV 
MAGALHÃES NORONHA, E. Direito penal; parte especial. São Paulo: Saraiva, vol. II, 
1999. 
MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de direito penal. 26 ed. São Paulo:Atlas,2010. 
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o 
patrimônio. 18 ed. São Paulo. Saraiva. 1998. 
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial. 13ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
ROSA, Antônio José Miguel. Direito penal: parte especial .1995  
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV  
CARGA HORÁRIA  80h 
EMENTA 
Recursos: Teoria Geral dos Recursos. Conceito. Princípios. Juízo de Admissibilidade. Pressupostos. 
Legitimidade. Efeitos dos Recursos. Recursos em Espécies. Incidente de recurso Repetitivo. Apelação. 
Agravo. Embargos de Declaração. Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Ordinário. Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial. Da Ação Rescisória. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
THEODORO JR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. 51.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. 
COMPLEMENTAR: 
CÂMARA, Alexandre Freitas.  Lições de Direito Processual Civil. 18 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2010. Vol. II. 



                                                 FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
                                                                              PROJETO PEDAGÓGICO – DIREITO  

  RECONHECIDO PELA PORTARIA MEC Nº 16 DE 09 DE JANEIRO DE 2008  
PUBL. DOU DE 10 DE JANEIRO DE 2008 

                        

 

151 

 

 

DOWER, Nelson Godoy Bassil . Curso Básico de Direito Processual Civil. 4 ed. São Paulo:Nelpa,2000. 
NEGRÃO, Thotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 41 ed. São 
Paulo:Saraiva,2009.   
REZENDE FILHO, Gabriel. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, vol. II. 
SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil.5.ed. São Paulo: Saraiva,1997. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL  II 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Ação Penal; Petição Inicial da Ação Penal; Ação Civil Ex Delicto; Jurisdição; Competência; Questões e 
Processo Incidente. Teorias da prova no processo penal brasileiro; Da Prova; Sujeitos Processuais; 
Prisão; Medidas cautelares; Liberdade Provisória; Fatos processuais, Atos processuais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA 
CAPEZ, Fernando. Curso de  direito Processual Penal. 17.ed.São Paulo:Saraiva,2010. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais  e Processuais Comentadas. 4 ed. São Paulo:Saraiva, 2009.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa.Manual de Processo Penal. 13.ed.São Paulo: Saraiva,2010 
COMPLEMENTAR: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo:Saraiva,2009.  
MIRANDA, Pontes de .Curso de Processo Penal Brasileiro Anotado.1980 . 
MUCCIO, Hedejalma.Curso de Processo Penal. 1 ed. Bauru:Edipro,2000. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 9 ed. São Paulo:Saraiva,1999. 
LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 4 ed. Rio de Janeiro:Lumen, 2008. V.I. 
 
ECONOMIA POLÍTICA 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
A transição do feudalismo ao capitalismo. Os projetos societários gestados nos modos de organização das 
relações de produção: o Liberalismo, o Keynesianismo e o Neoliberalismo. As mudanças contemporâneas 
no padrão de acumulação e suas expressões na economia brasileira. 
Bibliografia Básica 
ARAUJO, Carlos Roberto Vieira. História do Pensamento Econômico: Uma Abordagem Introdutória. São 
Paulo, Atlas, 1995 (download). 
GASTALDI, J. P. Elementos da Economia Política. São Paulo, Saraiva, 1990 (e-book). 
NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política – Uma Introdução Crítica. São Paulo, Cortez, 2006  
(Biblioteca Básica do Serviço Social) (download). 
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1995.(download) 
Bibliografia Complementar 
GREIDER, William. O mundo na corda bamba: como entender o crash global. São Paulo: Geração, 1997 
(download). 
GREMAUD, Amary Patrick. Economia Brasileira Contemporânea. 7 ed. São Paulo. Atlas. 2007. 
HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. Paz e Terra, São Paulo, 2012. 
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986 (e-book) 
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidades. 3 ed. São Paulo: 
Atlas,2005 (e-book). 
MARX, Karl. O capital. Bauru:Edipra,1998. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio S. Economia - Micro e Macro.4.ed.São Paulo:Atlas,2006 
 
 
 
 
 
 

http://200.170.183.169/biblioteca/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?NIVEL=1000&AUTOR=Marx,%20Karl&BASEISIS=1&FROM=1&COUNT=100&FORMAT=simples&ORDEMFORMATO=porautor&PAGINAORIGEM=/iptan/html/consulta_avancada.htmlavancada&SITE=iptan
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DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Direito do Trabalho na Empresa - Organização Internacional do Trabalho. Fontes do Direito do Trabalho. 
Princípios do Direito do Trabalho. Relação de Emprego. Direito Coletivo de Trabalho. Direito de Greve. 
Dano Moral no Trabalho. 
Bibliografia Básica 
GARCIA, Gustavo Barbosa. Curso de Direito do Trabalho, 11a edição. Forense, 02/2017. [Minha 
Biblioteca]. 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso direito do trabalho.8 ed. São Paulo:LTr,2013.  
GOMES, Orlando, GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho, 19a edição. Forense, 09/2011. 
[Minha Biblioteca]. 
BARSANO, Paulo Roberto. Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho. Érica, 06/2014. [Minha 
Biblioteca]. 
Bibliografia Complementar 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do Trabalho - relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho, 
7a edição.. Saraiva, 2/2016. [Minha Biblioteca]. 
CUNHA, Maria Inês M. A. Direito do Trabalho, 6a edição. Saraiva, 03/2010. [Minha Biblioteca]. 
NETO, JORGE, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Pessoa. Manual de Direito do Trabalho, 4a 
edição. Atlas, 03/2017. [Minha Biblioteca]. 
CALVO, Adriana. Manual de direito do trabalho, 3a edição.. Saraiva, 3/2016. [Minha Biblioteca]. 
MANUS, Pedro Paulo Teixeira . Direito do Trabalho, 16a edição. Atlas, 07/2015. [Minha Biblioteca]. 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA I 
CARGA HORÁRIA 92h. 
EMENTA 
Desenvolvimento de procedimentos judiciais simulados. Procedimentos Judiciais Cíveis e Penais. 
Jurisdição e Organização Judiciária. Espécies e órgãos da jurisdição. Organização Judiciária da Justiça 
Federal, Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais. Funções essenciais à justiça. Auxiliares da 
Justiça. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CASELlA, José Erasmo. Manual de Prática Forense. 7 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. 
LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 3. ed. Rio de Janeiro:Editora Lumen Juris,2013.v. III. 
PARIZATTO, João Roberto. Prática Forense. Editora Parizatto. 2013. v. I. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
NUCCI, Guilherme de Souza . Leis Penais e Processuais Penais Comentadas: tóxicos, lei 11.343/2006 e 
violência doméstica. 2006. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal.16 ed. São Paulo:Atlas,2004. 
OLIVEIRA, Ary Vaz de Oliveira.Petição : Civil, penal, trabalhista. São Paulo:RT,1998. 
 

 

SÉRIE: 8º PERÍODO 

 
DIREITO DAS COISAS II 
CARGA HORÁRIA 80h 
EMENTA 
Direitos de vizinhança. Condomínio. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos de gozo. Direito real de 
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aquisição. Direitos reais de garantia. 
BIBLIOGRAFIA  BÁSICA 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017.  
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2010.  
COMPLEMENTAR: 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais - posse, propriedade, 
direito reais de fruição garantia e aquisição. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  
PIAU, Paulo. Código Civil: lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília: Câmara dos Deputados, 
2012. 
PUGLIESE, Roberto J. Direito das coisas. São Paulo: Leud, 2005.  
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2003. 
VENOSA, S. S. Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
 
DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Teoria do Direito do Trabalho,  História do Direito do Trabalho,  Denominação,  Conceito de Direito do 
Trabalho,  Divisões da Matéria,  Autonomia do Direito do Trabalho,  Posição enciclopédica do Direito do 
Trabalho,  Relações do Direito do Trabalho com os demais ramos do direito, Fontes do Direito do 
Trabalho,  Aplicação das normas de Direito do Trabalho,  Princípios do Direito do Trabalho. Contrato de 
trabalho. Empregado e Empregador . Alteração, Suspensão, Interrupção e Extinção do Contrato de 
Trabalho. Aviso Prévio. Estabilidade. FGTS Remuneração. Estabilidade. Liberdade Sindical. Organização 
Sindical. Greve. Contrato do Trabalho Coletivo. Negociação Coletiva. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso direito do trabalho.8 ed. São Paulo:LTr,2013.  
MARTINS, Sergio Pinto. Curso de direito do trabalho. 29ed.São Paulo:Saraiva,2013. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 37 ed. São Paulo:LTR. 2013.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 34 ed. São Paulo:Saraiva,2009. 
SANTOS, Josaphá Francisco Dos. Iniciação ao Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: América 
Jurídica,2002. 
MANUS, PEDRO PAULO TEIXEIRA. Direito Do Trabalho. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL  III 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Citação e Intimação; Sentença e Coisa Julgada; Procedimentos; Procedimentos Relativos aos Processos de 
Competência do Tribunal do Juri; Nulidades. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA 
CAPEZ, Fernando. Curso de  direito Processual Penal. 17.ed.São Paulo:Saraiva,2010. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais  e Processuais Comentadas. 4 ed. São Paulo:Saraiva, 2009.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa.Manual de Processo Penal. 13.ed.São Paulo: Saraiva,2010 
COMPLEMENTAR: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo:Saraiva,2009.  
MIRANDA, Pontes de .Curso de Processo Penal Brasileiro Anotado.1980 . 
MUCCIO, Hedejalma.Curso de Processo Penal. 1 ed. Bauru:Edipro,2000. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 9 ed. São Paulo:Saraiva,1999. 
LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 4 ed. Rio de Janeiro:Lumen, 2008. V.I. 
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DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL, GÊNERO E DIREITOS HUMANOS 
CARGA HORÁRIA: 40h 
EMENTA 
Relações étnico-raciais. Conceito de raça e etnia. Cultura afro- brasileira. Sociodiversidade e 
multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, 
Inclusão/exclusão; Políticas de ações afirmativas. Relações de gênero, sexualidade e identidade; Direitos 
Humanos e Cidadania. 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2017. 
GUERRA, S. Direitos humanos: uma abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: América, 2003. 
MAZZUOLI, V. de. Direitos humanos e cidadania. Campinas: Minelli, 2005. 
Bibliografia Complementar 
DALLARI, D. de. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 2004. 
DIMENSTEIN, G. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos. São Paulo: Ática, 
1998. 
GOMES, N. L. (Org.). Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007 
HENRIQUES, R. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 90. Rio de 
Janeiro: IPEA, 2001. 
 
 
HISTÓRIA DO DIREITO 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Introdução; O Direito dos Povos sem escrita. As primeiras escritas e  o Código de Hammurabi; O Direito 
Hebraico; O Código de Manu; Roma e o Direito Romano: Divisão Política; História Externa e Interna, 
Fontes, Capacidade Jurídica, Direito de Família, Posse e Propriedade; História do Direito Brasileiro; Brasil 
Império; a República Velha. Era Vargas à Ditadura Militar. Brasil República. A redemocratização e a 
Constituição de 1988. Problemática Atuais. 
BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 
BITTAR, Eduardo C.B. História do Direito Brasileiro – Leituras da Ordem Jurídica Nacional. 3º Ed. 2012. 
DEMO, Wilson. Manual de História do Direito.3 ed. Florianópolis: Tubarão Studim, 2004. 
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições da História do Direito. 15. ed.  Rio de Janeiro: Forense. 2006. 
COMPLEMENTAR 
CASTRO, Flavia Lages De. História Do Direito Geral e Do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris,2010. 
GODOY, Cristina; BAGNOLI, Vicente; BARBOSA, Susana Mesquita. História Do Direito. 1. ed. Rio de 
Janeiro:Campus. 2009. 
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
BITTAR, Eduardo C.B. História do Direito Brasileiro.  2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
BONAVIDES, Paulo. História Constitucional do Brasil. 5 ed. Brasilia: OAB,2004. 
WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
 
 
RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 
CARGA HORÁRIA: 40h 
EMENTA 
Responsabilidade Social e Ambiental. Sustentabilidade Empresarial. Desenvolvimento e Crescimento 
Sustentável. Sistemas de Gestão Ambiental. 
Bibliografia Básica 

http://200.170.183.169/biblioteca/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?NIVEL=1000&AUTOR=Demo,%20Wilson&BASEISIS=1&FROM=1&COUNT=100&FORMAT=simples&ORDEMFORMATO=porautor&PAGINAORIGEM=/iptan/html/consulta_avancada.htmlavancada&SITE=iptan
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DIAS, R. Gestão Ambiental - Responsabilidade Social e Sustentabilidade, 3a edição. Atlas, 02/2017. 
[Minha Biblioteca]. 
DIAS, R. Responsabilidade Social: Fundamentos e Gestão. Atlas, 01/2012. [Minha Biblioteca]. 
TACHIZAWA, T. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: Estratégias de Negócios 
Focadas na Realidade Brasileira, 8a edição. Atlas, 12/2014. [Minha Biblioteca]. 
Bibliografia Complementar 
BARBIERI, J. C. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável - 3a edição., 3rd edição. 
Editora Saraiva, 2007. [Minha Biblioteca]. 
ASHLEY, P. A. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios - 2a Edição. Saraiva, 06/2005. [Minha 
Biblioteca]. 
BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial - Conceitos, modelos e instrumentos, 4th edição. 
Saraiva, 06/2016. [Minha Biblioteca]. 
RUSCHEINSKY, A. Educação Ambiental. Penso, 01/2012. [Minha Biblioteca]. 
MARIOTTI, H. O. Pensando diferente: como lidar com a complexidade, a incerteza e a ilusão. Atlas, 
06/2010. [Minha Biblioteca]. 
 
 
TRABALHO DE CURSO I 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Elaboração do projeto. Estrutura do Trabalho. Normalização. Apresentação Gráfica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
FAMA. Faculdade Adete Mar ia Alves. Manual para Normalização de Trabalhos Científicos e Acadêmicos 
da Faculdade FAMA. Disponível em: <http://www.facfama.edu.br>.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Editora Cortez. 
2007.  
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
COMPLEMENTAR: 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 19. ed. São Paulo : Perspectiva, 2004. 
CASTRO, Claúdio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentic Nall, 2006. 
LAKATOS, Eva Maria.  Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos.  7. ed. São Paulo:  Atlas, 2007. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA II 
CARGA HORÁRIA ANUAL 92h. 
EMENTA 
Articulação teoria-prática no desenvolvimento de atividades típicas dos operadores jurídicos, 
envolvendo a participação na resolução de problemas, estudo de casos concretos, confecção de peças 
processuais e acompanhamento de audiências. Prática de atividades jurídicas reais em empresas 
escritórios particulares, órgãos públicos ou no Núcleo de Prática Jurídica da FAMA. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GAMA, Ricardo Rodrigues. Prática processual civil. São Paulo: Ltr,1998. 
THEODORO JR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. 51.ed. Rio de Janeiro: Forense,2010.  
PALAIA, Nelson.Técnica da petição inicial.10.ed.São Paulo.Saraiva.2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MALTA, Chritovão Piragibe Tostes.Prática do processo trabalhista.35.ed.Rio de Janeiro: Edições 
Trabalhistas,2008. 
TOURINHO Filho, Fernando da Costa. Prática de processo penal.32 ed. São Paulo:Saraiva,2010. 

http://200.170.183.169/biblioteca/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?NIVEL=1000&AUTOR=Gama,%20Ricardo%20Rodrigues&BASEISIS=1&FROM=1&COUNT=100&FORMAT=simples&ORDEMFORMATO=porautor&PAGINAORIGEM=/iptan/html/consulta_avancada.htmlavancada&SITE=iptan
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WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. 
 

 

SÉRIE: 9º PERÍODO 

 
DIREITO AMBIENTAL 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Posicionamento do Direito Ambiental frente ao ordenamento jurídico. Princípios, histórico, autonomia 
disciplinar e conceito. Natureza jurídica e o aspecto interdisciplinar. Direito Ambiental Internacional e o 
regramento constitucional pátrio. Instrumentos jurídicos de defesa dos componentes ambientais. O 
estudo das competências material e legislativa em matéria ambiental. O Estudo de Impacto Ambiental e o 
Licenciamento Ambiental. Poder de polícia ambiental. 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
FIORILLO, Antônio Celso Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11 ed. São 
Paulo:Saraiva,2010. 
MACHADO, Paulo de Affonso Leme . Direito ambiental brasileiro . 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais,2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 2 ed. São Paulo: Atlas. 2008. 
FREITAS, Vladimir Passos de. Direito ambiental em evolução. 2. Ed. Curitiba: Juruá, 2010.   
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
DIREITO DE FAMÍLIA 
CARGA HORÁRIA 80h. 
EMENTA 
Direito de Família. Casamento. Efeitos jurídicos de casamento. Regime de bens entre os cônjuges. 
Dissolução da sociedade conjugal. Divórcio. Relações de parentesco. Filiação. Adoção. Pátrio Poder. 
Alimentos. Tutela, curatela e ausência. Estatuto do menor e do adolescente. 
BIBLIOGRAFIA  
BÁSICA: 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família, vol. 6; 14.ed São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
_________________________. Direito Civil Esquematizado. Vol.3. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
TARTUCE, Flavio. Direito Civil: Direito de Família. V- 5. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Direito civil brasileiro: direito de família. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.Vol. V. 
GOMES, Orlando . Direito de família. 11 ed. Rio de Janeiro. Forense. 1999. 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil: das obrigações. 37.ed.São Paulo: 
Saraiva, 2010.Vol. V. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10 ed. São Paulo. Atlas. 2010 Vol. VI. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL V 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Da Execução em Geral. Das Diversas Espécies de Execução. Da Execução por Quantia Certa contra 
Devedor Fundada em Titulo Extrajudicial. Execução contra a fazenda Publica. Execução de alimentos. 
Defesa do Devedor em Juízo na Execução. Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução. Do 
Processo Cautelar. Características do Processo Cautelar. Das medidas Cautelares em Geral. Procedimento 
Cautelar. Procedimentos Cautelares Específicos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

http://200.170.183.169/biblioteca/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?NIVEL=1000&AUTOR=Freitas,%20Vladimir%20Passos%20de&BASEISIS=1&FROM=1&COUNT=100&FORMAT=simples&ORDEMFORMATO=porautor&PAGINAORIGEM=/iptan/html/consulta_avancada.htmlavancada&SITE=iptan
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BÁSICA: 
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 
2017. 974 p. ISBN 978-85-472-1163-9. 
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil: processo de conhecimento 
(2º parte) e procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 2. V.2 (408p.). ISBN 978-
85-472-1365-7. 
Novo curso de direito processual civil: teoria geral e processo de conhecimento (1º parte). 14.ed. São 
Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 1. V.1 (459 p.). ISBN 978-85-472-1354-1. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 16. ed. São Paulo: R. dos Tribunais,2017. 
Vol. III. 
COMPLEMENTAR: 
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 
2017. 974 p. ISBN 978-85-472-1163-9. 
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil: processo de conhecimento 
(2º parte) e procedimentos especiais. 13.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 2. V.2 (408p.). ISBN 978-
85-472-1365-7. 
Novo curso de direito processual civil: teoria geral e processo de conhecimento (1º parte). 14.ed. São 
Paulo - SP: Saraiva, 2017. V. 1. V.1 (459 p.). ISBN 978-85-472-1354-1. 
Novo CPC anotado e comparado: tudo em um- 1.ed.- Indaiatuba, SP: Editora Foco Jurídico, 2015. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 16. ed. São Paulo: R. dos Tribunais,2017. 
Vol. III. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL  IV 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Recursos; Revisão Criminal; Habeas Corpus; Relações Jurisdicionais com Autoridades Estrangeiras. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA 
CAPEZ, Fernando. Curso de  direito Processual Penal. 17.ed.São Paulo:Saraiva,2010. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais  e Processuais Comentadas. 4 ed. São Paulo:Saraiva, 2009.  
TOURINHO FILHO, Fernando Costa.Manual de Processo Penal. 13.ed.São Paulo: Saraiva,2010 
COMPLEMENTAR: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo:Saraiva,2009.  
MIRANDA, Pontes de .Curso de Processo Penal Brasileiro Anotado.1980 . 
MUCCIO, Hedejalma.Curso de Processo Penal. 1 ed. Bauru:Edipro,2000. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 9 ed. São Paulo:Saraiva,1999. 
LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 4 ed. Rio de Janeiro:Lumen, 2008. V.I. 
 
PRÁTICA JURÍDICA CIVIL  
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Prática de atos processuais de instauração do processo, defesa do réu, instrução e sentença. Elaboração 
de recursos cíveis e de petições para instauração do processo de execução e processo cautelar e tutelas 
de urgência. Prática forense no processo de conhecimento trabalhista, desde a instauração, passando 
pela instrução, sentença, recurso até a fase de execução, com o uso de situações simuladas e reais.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
HOEPPNER, Marcos Garcia. Manual de Prática Forense Civil. 1 ed. São Paulo.  Editor Ícone. 2013. 
GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 17 ed. São Paulo. Saraiva.  2003. Vol. III.  
PARIZATTO, João Roberto. Prática Forense. Editora Parizatto. 2006.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CASELHA, José Erasmo. Manual de Prática Forense. 7 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. 
OLIVEIRA, Ary Vaz de Oliveira.Petição : Civil, penal, trabalhista. São Paulo:RT,1998. 
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NEGRÃO, Theotonio, Código De Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 40. ed. São 
Paulo:Saraiva,2008. 
SOUZA, Fernando Cézar Ferreira de. Procedimento Sumário. Curitiba:Juruá,1996. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 10. ed. São Paulo:Revista dos 
Tribunais,2008. Vol. I.  
 
MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRÁGEM 
CARGA HORÁRIA: 40h 
EMENTA 
Conflito. Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Negociação. Conciliação. Mediação. 
Arbitragem. Mudança de paradigma. Princípios da Mediação. Atitudes do Mediador. Aplicabilidade da 
mediação. Habilidades na comunicação. Técnicas à entrevista. Técnicas utilizadas em mediação: 
comunicação e negociação. Técnicas de negociação. Estratégias utilizadas em negociação. Processo de 
Mediação. Conflito. Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Negociação. Conciliação. Mediação. 
Arbitragem. Mudança de paradigma. Princípios da Mediação. Atitudes do Mediador. Aplicabilidade da 
mediação. Habilidades na comunicação. Técnicas à entrevista. Técnicas utilizadas em mediação: 
comunicação e negociação. Técnicas de negociação. Estratégias utilizadas em negociação. Processo de 
Mediação. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei nº 9.307/6. 3.ed.. São Paulo - 
SP: Atlas, 2009 
CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Arbitragem: alguns aspectos do processo e do procedimento na lei nº 
9.307/96. Leme, SP: LED, 2000 
LIMA, Alex Oliveira Rodrigues de. Arbitragem: um novo campo de trabalho. 7 ed. São Paulo. Iglu. 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PARIZATTO, João Roberto.Arbitragem : comentários a lei 9.307 de 29/09/96. São Paulo: LED, 1997.  
GAIO Junior, Antonio Pereira. Teoria da arbitragem. São Paulo - SP: Rideel Ltda, 2012 
ROQUE, Sebastião José. Arbitragem a solução viável. São Paulo - SP: Ícone, 1997 
 
TRABALHO DE CURSO II 
CARGA HORÁRIA 40h. 
EMENTA 
Apresentação Gráfica. Estrutura do Trabalho. Normalização. Referência. Acompanhamento e correção do 
trabalho de conclusão de curso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BASTOS, Cleverson. Aprendendo a Aprender : introdução à metodologia científica. 18. ed. 
Petrópolis:Editoras Vozes, 2005. 
GONÇALVES,Wilson José. MONOGRAFIA JURÍDICA. São Paulo: Pillares, 2009. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo. Editora Cortez. 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BITTAR, E. C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia:para os cursos de 
Direito. 8.ed. São Paulo:Saraiva,2010. 
LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo. Atlas. 
2010.     
NUNES, Rizzatto. Manual da Monografia Jurídica. 7. ed. São Paulo:Saraiva, 2009.  
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA III 
CARGA HORÁRIA ANUAL 92h. 
EMENTA 
Articulação teoria-prática no desenvolvimento de atividades típicas dos operadores jurídicos, 
envolvendo a participação na resolução de problemas, estudo de casos concretos, confecção de peças 
processuais e acompanhamento de audiências. Prática de atividades jurídicas reais em empresas 
escritórios particulares, órgãos públicos ou no Núcleo de Prática Jurídica da FAMA. 

http://200.170.183.169/biblioteca/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?NIVEL=1000&AUTOR=Bastos,%20Cleverson&BASEISIS=1&FROM=1&COUNT=100&FORMAT=simples&ORDEMFORMATO=porautor&PAGINAORIGEM=/iptan/html/consulta_avancada.htmlavancada&SITE=iptan
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GAMA, Ricardo Rodrigues. Prática processual civil. São Paulo: Ltr,1998. 
THEODORO JR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. 51.ed. Rio de Janeiro: Forense,2010.  
PALAIA, Nelson. Técnica da petição inicial.10.ed.São Paulo.Saraiva.2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MALTA, Chritovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista.35.ed.Rio de Janeiro: Edições 
Trabalhistas,2008. 
TOURINHO Filho, Fernando da Costa. Prática de processo penal.32 ed. São Paulo:Saraiva,2010. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. 
 

 

SÉRIE: 10º PERÍODO 

 
DIREITO DAS SUCESSÕES 
CARGA HORÁRIA 80h 
EMENTA 
Das Sucessões. Legados. Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Substituição. Deserdação. 
Testamenteiro. Revogação do testamento. Partilha e Inventário. Arrolamento. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DINIZ, Maria Helena.Direito civil brasileiro: direito de família. 25 ed. São Paulo: Saraiva,2010.Vol. V. 
GOMES, Orlando . Direito de família. 11 ed. Rio de Janeiro. Forense. 1999. 
VENOSA, Silvio de Salvo.Direito Civil: direito das sucessões. 10 ed. São Paulo:Atlas. 2010,Vol. VII.  
COMPLEMENTAR: 
DINIZ, Maria Helena. Direito civil brasileiro: direito de sucessões. 24.ed.São Paulo:Saraiva,2010.Vol. V. 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de Direito Civil: das obrigações. 37.ed.São Paulo: 
Saraiva,2010.Vol. V. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10 ed. São Paulo. Atlas. 2010 Vol. VI. 
DIAS, Maria Berenice.  Manual das Sucessões. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. São Paulo: Método, 2011. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das Sucessões.13.ed São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO  
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Legislação Previdenciária. Direito Coletivo do Trabalho. Previdência e Assistência Social; 
Responsabilidade Solidária; Benefícios e Auxílios. 
Bibliografia Básica 
FERRAZ JR, Tercio Sampaio. SALOMÃO FILHO, Calixto e NUSDEO, Fabio (org). Poder econômico: direito, 
pobreza, violência, corrupção. Barueri, SP: Manole, 2009. 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito da seguridade social. 3a ed., rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33a ed. rev. e atual. até a EC no 95, de 15 de dezembro de 
2016. São Paulo: Atlas, 2017. 
Bibliografia Complementar 
AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, 
João Batista Lazzari. 20a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
DIAS, Reinaldo. FERNANDA, Matos. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. Fernanda 
Matos. São Paulo: Atlas, 2012. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40a ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de direito da seguridade social. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

http://200.170.183.169/biblioteca/cgi-bin/infoisisnet.exe/pesq?NIVEL=1000&AUTOR=Gama,%20Ricardo%20Rodrigues&BASEISIS=1&FROM=1&COUNT=100&FORMAT=simples&ORDEMFORMATO=porautor&PAGINAORIGEM=/iptan/html/consulta_avancada.htmlavancada&SITE=iptan
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
CARGA HORÁRIA 80h 
EMENTA 
Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho: conceito, princípios, fontes. Organização da Justiça do 
Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Atos, termos e prazo processuais. Nulidades. Partes, 
Representação, Procuradores e Terceiros. Ação Trabalhista. Distribuição. Audiência. Resposta do Réu. 
Provas. Alegações Finais. Sentença. Recurso. Execução. Procedimentos Especiais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho: doutrina e prática forense. 35 ed. São 
Paulo:Saraiva,2013.  
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013.  
SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. 9.ed.São Paulo: Método, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   
ALMEIDA, Amador Pães de.  Curso prático de processo do trabalho. 20.ed.São Paulo: Saraiva, 2009. 
SALEM Neto, José. Decisões trabalhistas: direito e processo do trabalho. São Paulo: LED,1998. 
SAAD, Eduardo Gabriel. Direito Processual do Trabalho : teoria e pratica mais de 100 modelos de 
petições. 4. ed. São Paulo: LTR, 2004.   
 
PRÁTICA JURÍDICA PENAL 
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Desenvolvimento de procedimentos judiciais simulados. Procedimentos Judiciais Cíveis e Penais. 
Jurisdição e Organização Judiciária. Espécies e órgãos da jurisdição. Organização Judiciária da Justiça 
Federal, Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais. Funções essenciais à justiça. Auxiliares da 
Justiça. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA:  
CARDOSO, Hélio Apoliano. O Advogado em Movimento. São Paulo. Editor Iglu. 2001. Vol. I. 
LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 3. ed. Rio de Janeiro:Editora Lumen Juris,2008.vol. 
III. 
PARIZATTO, João Roberto. Prática Forense. Editora Parizatto. 2006. Vol. I. 
COMPLEMENTAR: 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal.5.ed.São Paulo:Saraiva,2010. vol.II 
CASELHA, José Erasmo. Manual de Prática Forense. 7 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. 
NUCCI, Guilherme de Souza . Leis Penais e Processuais Penais Comentadas: tóxicos, lei 11.343/2006 e 
violência doméstica. 2009.4.ed 
MUCCIO, Hedejalma.Curso de Processo Penal. São Paulo:Edipro,2001. vol.II 
OLIVEIRA, Ary Vaz de Oliveira. Petição : Civil, penal, trabalhista. São Paulo:RT,1998. 
SOUZA, Fernando Cézar Ferreira de. Procedimento Sumário. Curitiba:Juruá,1996. 
LEBRE, Marcelo; BEZERRA, Márcia. Defensor Público: Prática Criminal e Cível. Curitiba: Aprovare, 2014. 
CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo Henrique.Prática Forense Penal – Saraiva, 8ª Ed. 2015. 
 
PSICOLOGIA JURÍDICA  
CARGA HORÁRIA ANUAL 40h. 
EMENTA 
Interface entre Psicologia e Direito. Formação e funcionamento do psiquismo.Contribuições da Psicologia 
ao Direito Penal, Direito Civil, Direito de Família. Estatuto da Criança e do Adolescente. Psicopatologia e 
processos jurídicos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Rodrigues, Aroldo. Psicologia Social. 27. ed. Petropolis. Vozes. 2009. 
CARVALHO, Maria Cristina Neiva e MIRANDA, Vera Regina. Psicologia Jurídica – Temas De Aplicação. 
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Porto Algre: Editor Juruá. 2007. 
TRINDADE J., Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito. PortoAlegre. Livraria do 
Advogado Editora. 2004.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COHEN, C., Ferraz, F. C., Segre, M. Saúde mental, crime e justiça. 2 ed. São Paulo. Editora da 
Universidade de São Paulo. 2006 
MIRA Y LÓPEZ, Emílio. Manual de psicologia jurídica. 2. ed.. Campinas, SP: LZN, 2005.  
FIORELLI, José Osmir; Mangini, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 3.ed. Pereira Barreto - SP: 
Atlas, 2011. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA IV 
CARGA HORÁRIA  92h. 
EMENTA: 
Articulação teoria-prática no desenvolvimento de atividades típicas dos operadores jurídicos, 
envolvendo a participação na resolução de problemas, estudo de casos concretos, confecção de peças 
processuais e acompanhamento de audiências. Prática de atividades jurídicas reais em empresas 
escritórios particulares, órgãos públicos ou no Núcleo de Prática Jurídica da FAMA. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 22 ed. São Paulo. Saraiva.  2013. v. III.  
HOEPPNER, Marcos Garcia.Manual de Prática Forense Civil.6 ed.São Paulo.Ícone.2002 
OLIVEIRA, Ary Vaz de Oliveira.Petição : Civil, penal, trabalhista. São Paulo:RT,1998. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PALAIA, Nelson. Técnica da Petição Inicial.11.ed. São Paulo: Saraiva,2009. 
SANTOS, Jorge Sincora dos.Pratica Forense Civil.9.ed.São Paulo:Lumen Juris,2010 
SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no processo civil. 3.ed. São Paulo:Saraiva.2008. 
 
 

DISCIPLINAS  OPTATIVAS 

 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
CARGA HORÁRIA 40h 
EMENTA 
Fontes, princípios e conceitos fundamentais; Problemas e Temas Relevantes; Fundamentos Históricos e 
Constitucionais. Doutrinas Jurídicas de Proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente: dos direitos 
fundamentais. A Justiça da Infância e da Juventude. Perda e Suspensão do Poder Familiar. A Família 
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