
CURSO DE EXTENSÃO
DESMISTIFICANDO O 
MUNDO ACADÊMICO



DESMISTIFICANDO O MUNDO ACADÊMICO 
Pretende-se modernizar a iniciação do aluno iniciante nos cursos superiores e 
estreitar a comunicação, apresentando formas de lidar com a insegurança inicial, 
especialmente no Curso de Direito, analisando conjuntamente os desafios, 
dificuldades, dúvidas e pretensões apresentadas pelos alunos e já vividas pela 
professora. Serão apresentados temas básicos introdutórios do mundo acadêmico: 
como analisar o plano de ensino; como escolher as bibliografias; quais materiais 
adquirir; o que é um "vade mecum"; o que são artigos, incisos, parágrafos, alíneas; 
o que é uma jurisprudência; como pesquisar em sites jurídicos e sites dos tribunais; 
o que são fóruns, cartórios judiciais e extrajudiciais, tribunais, comarcas; conhecer 
a biblioteca e como frequentá-la; conhecer o escritório de atendimento jurídico; 
conhecer a ementa do curso e quais disciplinas terão; conhecer quais profissões 
podem ser seguidas após concluir o curso e como fazer para alcançá-las; conhecer 
as funções de cada operador do Direito; e demais temas relevantes que serão 
oportunamente apresentados.   

 

 
 

 

 

OBJETIVOS
Pretende-se que o aluno possa compreender as diversas etapas que serão vividas 

durante a graduação, identificando-as com segurança; ter a capacidade de enfrentar 

os desafios e sanar as dúvidas de forma conclusiva para que desenvolva o melhor 

caminho de crescimento acadêmico e profissional; aprender as nomenclaturas básicas 

do Curso de Direito, os materiais que serão usados e as carreiras que poderão ser

escolhidas.

 

 

PÚBLICO-ALVO
Alunos do curso de Direito de 1ª e 2ª fases 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .: Como analisar o plano de ensino;

 .: Como escolher as bibliografias; 

 .: Quais materiais adquirir; 

 .: O que é um «vade mecum»;

 .: O que são artigos, incisos, parágrafos, alíneas; 

 .: O que é uma jurisprudência;

 .: Como pesquisar em sites jurídicos e sites dos tribunais;

 .: O que são fóruns, cartórios judiciais e extrajudiciais, tribunais, comarcas;

 .: Conhecer a biblioteca e como frequentá-la;

 .: Conhecer o escritório de atendimento jurídico;

 .: Conhecer a ementa do curso e quais disciplinas terão;

 .: Conhecer quais profissões podem ser seguidas após concluir o curso e como fazer para 

alcançá-las;

 .: Conhecer as funções de cada operador do Direito. 

  

 



CARGA HORÁRIA

9 horas/aula 

DOCENTE 

 Jéssika Chielle Silva   
 Advogada OAB/SC 40.769.Especialista em Direito do Trabalho pela UNIVALI (2014); 

Bacharel em Direito pela Faculdade CESUSC (2013). 

MODALIDADE
Presencial 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 149,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 119,20)

3x no boleto
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