
PÓS-GRADUAÇÃO
CIÊNCIAS CRIMINAIS



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



O curso de Ciências Criminais da Faculdade Cesusc oferece a oportunidade de 
compartilhar uma série de encontros, partindo de uma perspectiva crítica em torno 
de como construir uma teoria e uma práxis jurídica alternativa no campo penal. 
Em razão do contínuo surgimento de leis penais e processuais penais, e da respectiva 
criação de novas figuras típicas e modificações na forma da persecução penal, faz-se 
necessário a atualização dos profissionais do Direito, exigindo-lhes interpretações das 
novas disposições jurídicas à luz, sobretudo, da Constituição Federal. A tutela penal 
passou a abranger, além dos bens jurídicos individuais, também, bens jurídicos coletivos, 
como o meio ambiente, a administração pública, a ordem tributária, a saúde pública, 
entre outros. O objetivo que nos somamos a transitar é a problematizar o atual sistema 
de justiça criminal, visibilizando o funcionamento das agências punitivas para que, ao final, 
possamos desestabilizar tal modo de agir em prol de uma política criminal pautada 
(realmente) pelo vetor dos direitos humanos. O curso de Ciências Criminais funcionará 
como espaço para criar uma dinâmica de confluência em um mútuo processo de aprender 
a desaprender e aprender a aprender. Dessa forma, o curso está pensado e estruturado 
em três eixos fundamentais: Disciplinas Propedêuticas (Criminologia, Segurança Pública, 
Direitos Humanos, Políticas Criminais Contemporâneas, Hermenêutica Penal, Princípios 
Constitucionais); Disciplinas de Direito Penal (Teoria do Delito, Crimes contra a Pessoa e 
o Patrimônio, Tutela Penal da Vulnerabilidade, Meio Ambiente, Sistema Financeiro); e 
Disciplinas de Direito Processual Penal (Investigação Preliminar, Sistemas Processuais, 
Nulidades, Provas, Tribunal do Júri, Recursos). 

CIÊNCIAS CRIMINAIS

COORDENAÇÃO

Dr. Ruben Rockenbach Manente

Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) pelo Centro Universitário da 
Grande Dourados (2004), Mestrado em Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo - 
Universidad Pablo de Olavide (2008) e Doutorado em Ciencias Juridicas y Políticas - Universidad 
Pablo de Olavide (2017). Advogado. Presidente do Instituto Direitos Humanos, Interculturalidade 
e Desenvolvimento. Professor-tutor da Universidad Pablo de Olavide. Professor universitário da 
Faculdade CESUSC. Coordenador da Especialização em Ciências Criminais do CESUSC.

MSc. Sandro Cesar Sell   

Possui Graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2000), Graduação 
em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993) e Mestrado em 
Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998). Professor universitário 
da Faculdade CESUSC, mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, 
no Curso de Direito. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Santa Catarina.



DISCIPLINAS

.:Criminologia I (10h/a)

.:Criminologia II (10h/a)

.:Segurança Pública, Cidadania e Sistema Penal (10h/a)

.:Teoria Crítica dos Direitos Humanos (10h/a)

.:Direitos Humanos e Democracia – Protesto e Desobediência (10h/a)

.:Teorias da Pena (10h/a)

.:Políticas Criminais Contemporâneas (10h/a)

.:Hermenêutica Penal e Processual Penal (10h/a)

.:Princípios Constitucionais do Direito Penal e Processual Penal (10h/a)

.:Teoria do Delito e Imputação Objetiva no Direito Penal Brasileiro (10h/a)

.:Crimes contra a Pessoa e contra o Patrimônio (10h/a)

.:Crimes contra a Dignidade Sexual (10h/a)

.:Estatuto da Criança e do Adolescente: atos infracionais e medidas socioeducativas (10h/a)

.:A Criminalidade do “Colarinho Branco”: Ordem Tributária e Sistema Financeiro 

Nacional (10h/a)

.:Crimes contra a Administração Pública I (10h/a)

.:Crimes contra a Administração Pública II (10h/a)

.:A Tutela Penal do Meio Ambiente (10h/a)

.:Lei de Drogas I (10h/a)

.:Lei de Drogas II (10h/a)

.:Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado (10h/a)

.:Investigação Preliminar e Sistemas Processuais (10h/a)

.:Nulidades Processuais e Provas Penais sob a Perspectiva Constitucional (10h/a)

.:Prisão Provisória e Medidas Cautelares I (10h/a)

.:Prisão Provisória e Medidas Cautelares II (10h/a)

.:Execução Penal (10h/a)

.:O Tribunal do Júri (10h/a)

.:Estatuto do Desarmamento (10h/a)

.:Tortura, Racismo e Crimes Hediondos (10h/a)

.:A Jurisprudência dos Tribunais Superiores em Matéria Criminal: temas controvertidos (10h/a)

.:A sistemática Recursal no Processo Penal Brasileiro e as Ações de Impugnações (10h/a)

.:Seminário de Formação Profissional (10h/a)

.:Metodologia de Pesquisa (10h/a)

.:Gênero e Direito Penal – Lei Maria da Penha (10h/a)

.:Direito Penal Comparado – Estudo de Casos Internacionais (10h/a)

.:Psicanálise e Criminologia (10h/a)

.:Filosofia, Ética e Punição (10h/a)

PÚBLICO-ALVO

O Curso é direcionado aos profissionais da área das Ciências Jurídicas e Sociais.



CORPO DOCENTE

Dr. Alexandre Vieira

Dra. Alline Pedra Jorge Birol

Dr. Antonio Henrique Graciano Suxberger

Dr. Augusto Jobim

Dr. Clécio Lemos

Dr. Daniel Achutti

MSc. Felipe Cardoso Moreira de Oliveira

Dra. Fernanda Martins

Dra. Fernanda Mambrini

Dr. Jádel da Silva Junior

MSc. Jonas Machado Ramos

MSc. Kelly Cristina de Oliveira Costa

MSc. Marcelo Mayora

Dr. Marcelo Moura

Esp. Marcelo Cesar Bauer Pertille

Dr. Manuel Eugenio Gándara Carballido

MSc. Rogério Garcia

Dr. Ruben Rockenbach Manente

MSc. Sandro Cesar Sell

MSc. Sérgio Roberto Lema

Dr. Thiago Fabres de Carvalho

Dra. Vera Regina Pereira de Andrade

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presencias, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo). 

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

INVESTIMENTO

24 X R$ 492,20
1ª parcela para dia 30/04/2019



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

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

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

