Curso de Direito
Disciplina: Interpretação e Redação de Textos – 2ª Fase
Ementa: Linguagem e semiologia. Usos da linguagem. Principais correntes da semiologia. Formas de argumentação. Falácias não-formais e argumentos. Técnicas de
argumentação nas práticas jurídicas. Senso comum teórico dos juristas: verdade e ideologia
Forma de Avaliação: Avaliação Somativa: baseado em nota, qualifica os alunos de acordo com os desempenhos apresentados, avaliando-os dentro de um contexto
classificatório.
Provas N1 e N2 (60% da média).
Provas N3: (60% da média): atividades previstas na plataforma.
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica
tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos;
Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades
avaliativas ao final da aula
Disciplina: Sociologia do Direito – 3ª Fase
Ementa: Sociologia e Sociologia do Direito. Contexto histórico da Sociologia do Direito. Quadros teóricos referenciais para o estudo da relação Direito / Sociedade.
Abordagens durkheimiana, weberiana, marxista e sistêmica. Sociologia do sistema judiciário. Violência: Controle social e Direitos Humanos. Ordem e conflito:
Movimentos Sociais e Cidadania.
Forma de Avaliação: Avaliação Somativa: baseado em nota, qualifica os alunos de acordo com os desempenhos apresentados, avaliando-os dentro de um contexto
classificatório.
Provas N1 e N2 (60% da média).
Provas N3: (60% da média): atividades previstas na plataforma.
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica
tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos;
Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades
avaliativas ao final da aula
Disciplina: Introdução a Psicologia – 6ª Fase

Ementa: Psicologia e Direito: definições e conceitos básicos. Psicologia geral para operadores do direito. Saúde mental e doenças mentais significativas para o
âmbito do direito. Psicologia Jurídica e seus desdobramentos
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica
tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos;
Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades
avaliativas ao final da aula
Disciplina: Direito do Consumidor – 9ª Fase
Ementa: Conceito e princípios do Direito do Consumidor. Legislação brasileira específica. Os direitos do consumidor e sua proteção. A defesa do consumidor em juízo.

Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Penal – 9ª Fase
Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Público – 9ª Fase

Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média
Metodologia: Plataforma EAD; encontros via Google Meet com o professor da disciplina; e dúvidas sobre a disciplina via Chat com o professor e com a Tutora de Direito da disciplina de forma virtual ou
presencial.
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Cívil – 9ª Fase

Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média
Metodologia: Plataforma EAD; encontros via Google Meet com o professor da disciplina; e dúvidas sobre a disciplina via Chat com o professor e com a Tutora de Direito da disciplina de forma virtual ou
presencial.
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Trabalhista – 9ª Fase
Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.

Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Penal – 10ª Fase
Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Público – 10ª Fase

Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: O cálculo de médias:
a. Notas N1+N2 multiplicadas por 0,6 (60%)
b. Nota N3 multiplicada por 0,4 (40%)
c. Somar a + b e dividir por 2
O resultado será a média final na disciplina.
Metodologia: Plataforma EAD; encontros via Google Meet com o professor da disciplina; e dúvidas sobre a disciplina via Chat com o professor e com a Tutora de Direito da disciplina de forma virtual ou
presencial.
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS - Núcleo Civil – 10ª Fase

Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: O cálculo de médias:
a. Notas N1+N2 multiplicadas por 0,6 (60%)
b. Nota N3 multiplicada por 0,4 (40%)
c. Somar a + b e dividir por 2
O resultado será a média final na disciplina.

Metodologia: Plataforma EAD; encontros via Google Meet com o professor da disciplina; e dúvidas sobre a disciplina via Chat com o professor e com a Tutora de Direito da disciplina de forma virtual ou
presencial.
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Trabalhista – 10ª Fase

Ementa: Elaboração de textos e peças jurídicas. Atividades de práticas jurídicas simuladas nos núcleos temáticos especializados previamente escolhidos pelos acadêmicos. Visitas Orientadas. Análise de autos
findos. Prática de atuação Jurídica oral/Audiências simuladas. Revisão de conteúdo. Simulados de provas teóricas e práticas. Carreiras jurídicas.
Forma de Avaliação: Avaliação dos alunos matriculados na disciplina é realizada mediante os seguintes instrumentos:
a) Avaliação Diagnóstica: utilizada no início de qualquer aprendizagem para determinar a presença ou ausência de habilidades e/ou pré-requisitos, identificar as causas de repetidas dificuldades na
aprendizagem e avaliar o conhecimento dos educandos sobre os assuntos a serem abordados no decorrer da aprendizagem;
b) Avaliação Formativa: empregada durante o processo de aprendizagem, para promover desempenhos mais eficientes e identificar o progresso do educando, quanto aos conhecimentos e habilidades,
permitindo a continuidade ou o redimensionamento do processo de ensino. Estabelece uma função de acompanhamento e possibilita ao professor o planejamento de atividades corretivas, de
enriquecimento, complementação, evolução e aperfeiçoamento dos objetivos estabelecidos. Os instrumentos mais empregados são: questões dissertativas e objetivas, exercícios, plano de observação,
questões de auto avaliação, entre outros;
c) Avaliação Somativa: baseado em nota, qualifica os alunos de acordo com os desempenhos apresentados, avaliando-os dentro de um contexto classificatório.
Elaboração de peças prático-profissionais + atividades de aplicação ao longo das aulas on-line
Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.
Disciplina: ÉTICA PROFISSIONAL - 10ª Fase
Ementa: Ética no mundo contemporâneo. Liberdade, consciência e responsabilidade. Ética e Direito. Profissões jurídicas e seus campos de atuação. Regramento jurídico das principais profissões jurídicas.
Ética Profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma (N3) - 40% da média

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula

Disciplinas curso de Direito EAD
Disciplina: Interpretação e Redação de Textos – 2ª Fase (Ead assíncrona)
Disciplina: Sociologia do Direito – 3ª Fase (Ead Híbrida)
Disciplina: Introdução a Psicologia – 6ª Fase (Ead assíncrona)
Disciplina: Direito do Consumidor – 9ª Fase (Ead assíncrona)
Disciplina: PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Penal – 9ª Fase (Ead assíncrona)

Disciplina:
Disciplina:
Disciplina:
Disciplina:
Disciplina:
Disciplina:
Disciplina:
Disciplina:

PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Público – 9ª Fase (Ead assíncrona)
PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Cívil – 9ª Fase (Ead assíncrona)
PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - IV / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Trabalhista – 9ª Fase (Ead assíncrona)
PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Penal – 10ª Fase (Ead assíncrona)
PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Público – 10ª Fase (Ead assíncrona)
PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS - Núcleo Civil – 10ª Fase (Ead assíncrona)
PESQUISA E PRÁTICA EM DIREITO - V / ATIVIDADES SIMULADAS- Núcleo Trabalhista – 10ª Fase (Ead assíncrona)
ÉTICA PROFISSIONAL - 10ª Fase (Ead assíncrona)

Legenda:
Assíncrona: é o termo usado para se referir às aulas gravadas pelo professor
Síncrona: é como também pode ser chamada as aulas ao vivo pelo meet.
Híbrido: Ensino em sala de aula fisica e online (50% presencial e 50% assincrona)

