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1. APRESENTAÇÃO 

 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 Mantenedora 

NOME Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda. – CESREI (1854) 

CNPJ 05.139.034/0001-85 

ENDEREÇO Rua Almeida Barreto, 242, bairro São José 

CEP 58400-328 

MUNICÍPIO Campina Grande 

ESTADO Paraíba 

TELEFONE (83) 3341-7997 

SITE www.cesrei.com.br 

CONTRATO SOCIAL 

Cartório Regina França Isidro/Serviço Notarial e Registral – Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – 5º Ofício de Notas, da 
Comarca de Campina Grande: 

• Contrato Social nº 36.438, Livro A-06, em 26 de junho de 2002; 

• Termo Aditivo nº 01, nº 36.887, livro A-12 e A-06, em 16/08/2002; 

• Termo Aditivo nº 02, nº 52.549, livro A- 17 e A-07 em 06/12/2006; 

• Termo Aditivo nº 03, nº 74.376, livro A-07 em 14/01/2009; 

• Termo Aditivo nº 04, nº 74.396, livro A-07 em 02/04/2014. 

 

 Mantida 

NOME Faculdade Reinaldo Ramos – FARR (2845) 

ENDEREÇO Rua Almeida Barreto, 242, bairro São José 

CEP 58400-328 

MUNICÍPIO Campina Grande 

ESTADO Paraíba 

TELEFONE (83) 3341-7997 

SITE www.cesrei.com.br 

PORTARIA DE 
CREDENCIAMENTO 

Portaria MEC nº 2.567, de 24/08/2004, publicada no DOU de 26/08/2004 

PORTARIA DE 
RECREDENCIAMENTO 

Portaria MEC nº 132, de 27/02/2013, publicada no DOU de 28/02/2013 

 

http://www.cesrei.com.br/
http://www.cesrei.com.br/
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 Histórico da Faculdade Reinaldo Ramos/FARR 

A Faculdade Reinaldo Ramos/FARR (cód. MEC 2845) é uma instituição de ensino superior mantida 

pelo Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda./CESREI (cód. MEC 1854), sediado na Rua 

Almeida Barreto-242, Bairro São José, Campina Grande  PB, CEP: 58400328, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.139.034/000185, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 

Campina Grande, estado da Paraíba. Possui Contrato Social registrado no Cartório Regina França 

Isidro/Serviço Notarial e Registral – Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – 5º Ofício 

de Notas, da Comarca de Campina Grande, sob o nº 36.438, Livro A-06, em 26 de junho de 2002, e demais 

termos aditivos (Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Social, registrado sob o nº 36.887 no Livro A-12 e A-06, em 

16/08/2002, alterado pelo 2º Aditivo Registro de Títulos e Documentos Regina França sob nº 52.549, livro A- 

17 e no livro A-07 de 06/12/2006, alterado pelo 3º Aditivo sob nº 74.376 livro A-07 de 14/01/2009, e pelo 4º 

Aditivo sob o nº 74.396 livro A-07 de 02/04/2014). 

O Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda. tem por missão realizar atividades 

relacionadas com a cultura, a educação superior, a ciência e a tecnologia e, principalmente, com a criação, 

instalação e funcionamento de instituições de educação superior. 

A Mantenedora é gerida e administrada por uma Diretoria Executiva composta por uma Diretoria 

Geral e por uma Diretoria Administrativo-Financeira cujos titulares são, respectivamente, Cleumberto Reinaldo 

Ramos e Gilda Oliveira de Britto. O Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda. está cadastrado 

no CNPJ sob o nº 05.139.034/0001-85. 

A Faculdade Reinaldo Ramos foi credenciada por meio da Portaria MEC nº 2.567, de 24/08/2004, 

publicada no DOU de 26/08/2004 e recredenciada por meio da Portaria MEC nº 132, de 27/02/2013, publicada 

no DOU de 28/02/2013. 

Junto com o credenciamento da FARR, foi autorizado o funcionamento do Curso de Graduação em 

Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, conforme Portaria MEC nº 2.568, de 24 de 

agosto de 2004, publicada no DOU de 26 de agosto de 2004. O curso foi reconhecido pela Portaria nº 305, de 

16 de abril de 2015, publicada no DOU de 20 de abril de 2015. 

Já o Curso de Graduação em Direito foi autorizado em 2005, através da Portaria MEC nº 4.045, de 

25/11/2005, publicada no DOU de 28 de novembro de 2005, sendo reconhecido pela Portaria nº 68, de 15 de 

fevereiro de 2013. 

No campo da pós-graduação, a Faculdade Reinaldo Ramos oferece diversos cursos de 

especialização (pós-graduação lato sensu). São eles: Gestão Pública, Gestão Empresarial, Gestão Estratégica 

de Pessoas, Gestão de Pessoas e Marketing, Mídia e Assessoria de Comunicação, Mídias Digitais, 

Comunicação e Mercado, Marketing e propaganda Eleitora, Marketing e Publicidade em Varejo, Prática 

Jurídica Advocatícia, Ciências Criminais, Direito Público, Direito Eleitoral, Atendimento Educacional 

Especializado e Docência e Metodologia do Ensino Superior. 

 Perfil e Missão 

A Faculdade Reinaldo Ramos tem por missão promover a educação superior de qualidade por meio 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do 

Município de Campina Grande, do Estado da Paraíba e da Região Nordeste. 
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As atividades educacionais são desenvolvidas com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento 

do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

De acordo com o artigo 2º do seu Regimento, a Faculdade Reinaldo Ramos, como instituição 

educacional, destina-se a promover o ensino, a pesquisa e a extensão em nível superior, e tem por finalidade: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados, nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborando na sua 

formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e a criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a sua 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

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 

reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas científica e tecnológica geradas na 

Faculdade Reinaldo Ramos. 

1.1.4.1. Objetivos e Metas 

Tendo como referência a sua missão, a Faculdade Reinaldo Ramos estabeleceu como objetivos 

para o período 2013/2017: 

• Ministrar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, em diferentes campos do conhecimento, 

que atendam às demandas sociais e às necessidades do mercado de trabalho e da região; 

• Estimular a produção de conhecimentos sobre os problemas do município de Campina Grande, do 

estado da Paraíba e da região Nordeste, oferecendo parâmetros para a sua solução; 

• Desenvolver a pesquisa voltada para a resolução de problemas e de demandas da comunidade na 

qual a instituição está inserida, alinhando a um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do 

crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida; 

• Realizar a extensão visando a promover a sua articulação com a sociedade, transferindo para esta 

os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa; 
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• Captar as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento de novos 

conhecimentos; 

• Manter corpo docente e corpo técnico-administrativo qualificados, atualizados, motivados e, 

sobretudo, comprometidos com a missão institucional; 

• Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico e cultural; 

• Disponibilizar infraestrutura física e acadêmica, favorecendo o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e contribuindo de forma efetiva para a consolidação dos seus cursos; 

• Utilizar a autoavaliação como estratégia de conhecimento da própria realidade institucional, a fim de 

melhorar a qualidade de suas atividades; 

• Garantir a autossustentabilidade financeira. 

1.1.4.2. Áreas de atuação acadêmica 

As atividades da Faculdade Reinaldo Ramos abrangem diversas áreas do conhecimento humano. 

Desde o seu credenciamento, a FARR tem oferecido cursos de graduação na área de Ciências 

Sociais Aplicadas. Nessa direção, foram autorizados os cursos de Comunicação Social, com habilitação em 

Publicidade e Propaganda, e Direito.  

No campo da pós-graduação lato sensu, a Faculdade Reinaldo Ramos oferece inúmeros cursos de 

especialização, além de, paralelamente ao ensino, desenvolver atividades de pesquisa e extensão nas áreas 

de conhecimento relacionadas aos cursos oferecidos. 

Com a expansão prevista, a Faculdade Reinaldo Ramos ampliará a oferta de cursos de graduação 

e de especialização (pós-graduação lato sensu) nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e de Saúde, bem 

como passará também a oferecer cursos superiores de tecnologia. 

1.1.4.3. Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

A Faculdade Reinaldo Ramos localiza-se no município de Campina Grande, no Estado da Paraíba. 

Área Densidade demográfica Microrregião 

594,182 km² 646,98 hab/km² Campina Grande 

População (Censo 2010) Ano de instalação Mesorregião 

385.213 hab. 1788 Agreste Paraibano 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil 2013. (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/campina-grande_pb) 

O município de Campina Grande localiza-se no interior do Estado da Paraíba, no agreste paraibano, 

na parte oriental do Planalto da Borborema. A área do município abrange 594,182 km². Fazem parte do 

município de Campina Grande os seguintes distritos: Campina Grande, São José da Mata, Catolé e Galante. 

Campina Grande exerce grande influência política e econômica sobre o “Compartimento da 

Borborema”, que é composto por mais de 60 municípios do Estado da Paraíba. A região engloba cinco 

microrregiões: Agreste Paraibano, Brejo Paraibano, Cariri, Seridó Paraibano e Curimataú. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/campina-grande_pb
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A Faculdade Reinaldo Ramos recebe alunos de diversas partes do estado, e até mesmo estados 

vizinhos, reforçando a vocação da cidade de Campina Grande como polo educacional regional. 

Fonte: Google Mapas (www.maps.google.com.br). 

O município de Campina Grande é considerado um dos principais polos industriais e tecnológicos 

da região Nordeste do Brasil.  

Conforme dados do IBGE do ano de 2007, o Produto Interno Bruto/PIB, a preços correntes de 

Campina Grande, foi de R$ 3.098.117,00. O valor adicionado bruto da agropecuária foi de R$ 8.229,00; o valor 

adicionado bruto da indústria foi de 919.899,00; e o valor adicionado bruto dos serviços foi de R$ 1.827.902,00. 

Os impostos sobre produtos líquidos de subsídios somaram R$ 342.087,00. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Campina Grande foi 0,720, em 2010. O 

município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 

2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,187), seguida 

por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,151), seguida por Longevidade e por Renda. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,316 0,467 0,654 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 34,3 41,38 57,44 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 57,74 91,15 96,77 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 32,81 52,1 85,08 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 16,58 33,22 53,16 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 14,08 22,12 44,14 

IDHM Longevidade 0,586 0,717 0,812 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 60,13 68,02 73,73 

IDHM Renda 0,584 0,647 0,702 

Renda per capita (em R$) 302,81 449,24 630,03 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil em 2013. (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/campina-grande_pb) 

As principais atividades econômicas do município de Campina Grande são: culturas agrícolas, 

pecuária, indústrias de transformação, beneficiamento e desenvolvimento de softwares, comércio varejista, 

atacadista e serviços.  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/campina-grande_pb
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A agricultura é bastante diversificada. Destaca-se o algodão herbáceo, algodão colorido, feijão, 

mandioca, milho, sisal, além de outros produtos de natureza hortifrutigranjeira, que representam 6.000 

toneladas comercializadas mensalmente.  

A pecuária atua em função da bacia leiteira, que é uma atividade essencial ao município de Campina 

Grande. 

No setor de serviços, a cidade é um importante centro econômico, especialmente para os municípios 

que fazem parte do “Compartimento da Borborema”.  

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba/FIEP, encontram-se situadas em 

Campina Grande, entre outras, as seguintes indústrias: São Paulo Alpargatas S/A; Refinações de Milho Brasil 

Ltda.; São Braz S/A; Abrão Otoch e Cia Ltda.; Bentonit União Nordeste S/A; Campina Grande Industrial S/A – 

CANDE; Indústria de Laticínios de Campina Grande - ILCASA; Indústria Metalúrgica Silvana S/A; Indústria de 

Papel e Celulose da Paraíba - IPELSA; Empresa de Bebidas Caranguejo - ECSA; EMBRATEX – Coteminas; 

WENTEX; AMERICANFLEX; Polimentos de Granitos - POLIGRAN.  

Campina Grande também sedia diversas indústrias da área de informática, especialmente de 

transformação, beneficiamento e desenvolvimento de softwares, o que a transformou numa importante 

exportadora do produto. 

Há muito tempo o município apresenta expressiva participação nas áreas agrícola e tecnológica. 

Nos anos 40, Campina Grande era a segunda exportadora de algodão do mundo, perdendo apenas para a 

cidade de Liverpool, na Grã-Bretanha. 

Em 1967, o município recebe o primeiro microcomputador de toda a região Nordeste do Brasil, que 

ficou no Núcleo de Processamento de Dados da Universidade Federal da Paraíba/UFPB, Campus II (atual 

Universidade Federal de Campina Grande/UFCG). Hoje, tantos anos depois, Campina Grande é referência na 

indústria de informática e eletrônica. 

A revista americana Newsweek escolheu, na edição de abril de 2001, nove municípios de destaque 

no mundo por apresentar um novo modelo de Centro Tecnológico. O Brasil foi representado por Campina 

Grande, a única cidade escolhida da América Latina. Em 2003, mais uma menção: o município foi chamado 

de “Vale do Silício Brasileiro”, graças, além da high tech, às pesquisas envolvendo o algodão colorido 

ecologicamente correto. Os nove municípios escolhidos pela Newsweek foram: Akron (Ohio – EUA); Huntsville 

(Alabama – EUA); Oakland (Califórnia – EUA); Omaha (Nebraska – EUA); Tulsa (Oklahoma – EUA); Campina 

Grande (Paraíba – Brasil); Barcelona (Espanha); Suzhou (China); Côte d'Azur (França). 

Campina Grande possui aproximadamente 76 empresas produtoras de softwares, nas quais 

trabalham mais de 500 pessoas de nível superior faturando, ao todo, R$ 25 milhões por ano, o que representa 

20% da receita total do município. 

Em 2004 foi criado o TecOut Center, através de parceria com a Fundação Parque Tecnológico da 

Paraíba, que funciona desde 1984 em Campina Grande e deu origem a mais de 60 empresas de tecnologia. 

O TecOut Center surgiu com o objetivo de aproximar as empresas de tecnologia brasileiras das chinesas, 

propiciando uma interação tecnológica importante entre Brasil e China, gerando empregos e fortalecendo o 

desenvolvimento local. 

A posição privilegiada de Campina Grande contribui para que seja um centro distribuidor e receptor 

de matéria-prima e mão de obra de vários estados. A cidade tem grande proximidade com três capitais 
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brasileiras: Natal, João Pessoa e Recife. Além disso, dentro do próprio Estado, situa-se no cruzamento entre 

a BR-230 e a BR-104. 

Campina Grande é um dos municípios mais populosos do Estado de Paraíba. A população do 

município, segundo Estimativas da População do IBGE (2009), é de 383.767 habitantes. 

É apresentada, a seguir, a pirâmide populacional de Campina Grande no ano de 2009, seguida do 

quadro com a distribuição da população residente por faixa etária e sexo.  

Pirâmide etária - distribuição por sexo, segundo os grupos de idade 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas, 2010 

População residente por faixa etária 

Estrutura Etária População (2010) % do Total (2010) 

Menos de 15 anos 91.501 23,75 

15 a 64 anos 263.696 68,45 

65 anos ou mais 30.016 7,79 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas, 2010 

A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. A necessária expansão desse nível de ensino foi claramente planejada nas metas do 

Plano Nacional de Educação/PNE, aprovado pela Lei nº 10.172/2001, sendo evidenciada na região de inserção 

da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Nessa região, o ensino médio apresentou crescimento nas últimas décadas, o que pode ser 

associado à melhoria do ensino fundamental, à ampliação do acesso ao ensino médio e a uma maior demanda 

pela educação superior. 

No período de 2000 a 2010, de acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, a 

proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 6,17% e no período de 1991 a 2000, 57,86%. A 

proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 63,30% 

entre 2000 e 2010 e 58,79% entre 1991 e 2000. Já a proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino 

fundamental completo cresceu 60,02% no período de 2000 a 2010 e 100,36% no período de 1991 a 2000. E a 

proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 99,55% entre 2000 e 2010 e 

57,10% entre 1991 e 2000. 
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De acordo com os Resultados do Censo Escolar 2009, foram registradas, no município de Campina 

Grande, 22.713 matrículas iniciais, distribuídas entre o ensino médio (regular), a educação profissional (nível 

técnico), a EJA presencial, EJA semipresencial e educação especial (ensino médio, educação profissional e 

EJA médio), o que confirma a existência de demanda potencial para a formação superior na localidade. 

MATRÍCULAS INICIAIS 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

Ensino Médio 268 11.855 00 4.346 16.469 

Educação Profissional (Nível Técnico) 196 00 00 824 1.020 

EJA (Supletivo Presencial) – Médio (1) 35 3.875 00 582 4.492 

EJA (Supletivo Semipresencial) – Médio (1) 00 683 00 00 683 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) 

Ensino Médio 03 39 00 03 45 

Educação Profissional (Nível Técnico) 00 00 00 01 01 

EJA Médio (1) (2) 00 00 00 03 03 

(1) Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional. 
(2) Não estão incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semi-Presencial. 
Fonte: Resultados do Censo Escolar 2009 – Educacenso. 

O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um caráter de tarefa evolutiva em 

si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem termina o ensino médio e uma alternativa disponível 

de inserção no mundo do trabalho. 

Considerando, portanto, as possibilidades de desenvolvimento econômico e social da área de 

inserção da Faculdade Reinaldo Ramos, a ampliação das possibilidades de qualificação profissional torna-se 

uma tarefa prioritária para a região. 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 Dados do Curso 

DENOMINAÇÃO Curso de Graduação em Direito 

MODALIDADE Presencial 

GRAU Bacharelado 

CAMPUS 40348 - Unidade SEDE 

ENDEREÇO 
Rua Almeida Barreto, São José. Campina Grande-PB. CEP 58 104-
632 

NÚMERO DE VAGAS 100 vagas anuais 

ATO DE AUTORIZAÇÃO Portaria nº 4045, de 25 de novembro de 2005 

ATO DE RECONHECIMENTO Portaria nº 68, de 15 de fevereiro de 2013 

REGIME DE MATRÍCULA Semestral 

TURNO DE FUNCIONAMENTO Noturno 

CARGA HORÁRIA DO CURSO 3340 horas-aula (uma hora-aula é igual a 60 minutos) 

INTEGRALIZAÇÃO Mínimo de 10 (dez) semestres, 05 (cinco) anos 

DIMENSIONAMENTO DAS 
TURMAS 

Máximo de 50 (cinquenta alunos) 

 Justificativa da Oferta do Curso 

A oferta do Curso de Graduação em Direito pela Faculdade Reinaldo Ramos é medida altamente 

valiosa para a sua região de inserção, que visa a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, 

assim como promover a inclusão social. A iniciativa é de grande valia para elevar o nível de escolaridade local, 

o que reforça sua importância para o desenvolvimento da região. Por outro lado, a educação, indiscutivelmente, 

é a condição básica para o exercício da cidadania, promovendo a inclusão social.  

Além disso, é uma medida que contribui para o fortalecimento da cidadania e ampliação das 

condições de acesso à justiça na sua região de inserção. Não há dúvidas de que um dos grandes anseios da 

população é o acesso à proteção eficaz de seus direitos básicos, o que nem sempre está posto ao seu alcance 

pelo Poder Público. Assim, a oferta do Curso de Graduação em Direito pela Faculdade Reinaldo Ramos fornece 

à comunidade profissionais com sólidos conhecimentos jurídicos e elevado grau de comprometimento social, 

assim como proporciona atendimento jurídico de qualidade à população. 

Com a oferta do Curso de Graduação em Direito, a intenção da Faculdade Reinaldo Ramos é 

justamente prover a comunidade de uma maior consciência social, não só formando bacharéis comprometidos 

com a cidadania, mas, sobretudo, executando uma política de estreita proximidade e colaboração com os que 

mais precisam. Para isso, um atuante Núcleo de Prática Jurídica promove atendimento à comunidade, carente 

de uma assistência adequada em todas as áreas do Direito. 
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 CONTEXTO EDUCACIONAL 

O Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, observados os preceitos da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), foi concebido com base na Resolução 

CNE/CES nº 09/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito; 

nas orientações do Relatório Final do Grupo de Trabalho MEC-OAB; na Portaria MEC nº 147, de 02 de fevereiro 

de 2007, e na Instrução Normativa nº 01/2008 – CNEJ.  

O PPC de Direito atende à Resolução CNE/CES nº 02/2007, que dispõe sobre carga horária mínima 

e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

Atende, ainda, ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, 

que dispõe sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais.  

O PPC de Direito está em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional/PPI e com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional/PDI da Faculdade Reinaldo Ramos. 

É notório que a formação em Direito foi uma das áreas da educação superior que mais sofreu 

transformações ao longo das últimas décadas. A partir da Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, tendo 

como marco a Portaria MEC nº 1.886/1994, os paradigmas teóricos e metodológicos que conformavam o 

ensino do Direito foram profundamente alterados. Rompeu-se com uma percepção de que a formação de 

graduação deveria vincular-se a um processo passivo de acumulação de conhecimentos dogmáticos. 

Com efeito, a formação jurídica tradicional voltava-se para o ensino estritamente positivista, que 

apresentava aos alunos excessiva carga de informações técnicas e legais, deixando de lado uma parte 

fundamental da formação do futuro profissional do Direito, que é a capacidade de desenvolver seu próprio 

raciocínio lógico e a habilidade para lidar com as situações concretas que surgem no seu cotidiano. 

O ensino jurídico estava marcado por uma forte tendência formalista, legalista, tecnicista, 

burocrática, largamente contenciosa e formadora de operadores jurídicos distanciados e insensíveis às 

mudanças sociais. 

Com isso, em vez da formação de profissionais capazes de lidar com as várias situações complexas 

que a realidade social lhes apresenta, as quais nem sempre estão perfeitamente delineadas nos compêndios 

doutrinários, o que se via era a proliferação de bacharéis em Direito praticamente autômatos do positivismo, 

meros aplicadores da norma positiva ao caso concreto. Enfatizava-se a formação dos chamados operadores 

do Direito, sem a capacidade de raciocinar lógica e criticamente, impedindo, com isso, que a Ciência Jurídica 

desempenhasse seu papel fundamental de instrumento de transformação social dentro do Estado Democrático 

de Direito. 

Ao constatar essa realidade, e procurando incorporar as principais contribuições no campo do 

ensino jurídico, geradas pelo amplo debate que se implantou em torno de tal tema a partir, sobretudo, da 

década de 1990, o Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos materializa-se mediante 

uma proposta de educação que propicia uma sólida formação geral, humanística e axiológica, aliada a uma 

postura reflexiva e de “visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 
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dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da 

cidadania”, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES nº 09/2004. 

Nesse sentido, abandona a formação jurídica estritamente dogmática e de caráter “enciclopédico”, 

baseada em procedimentos e métodos de ensino que privilegiam a memorização e a apreensão acrítica de 

conceitos e valores, para se estruturar em torno de uma proposta avançada, não exatamente por conta de 

“novidades disciplinares”, mas por inovações de caráter pedagógico que buscam a formação de consciências 

criativas e não repetidoras de conteúdos, mediante uma postura mais dinâmica dos alunos. Para tanto, utiliza 

ferramentas de ensino que possam contribuir para o desenvolvimento de um processo de ensino-

aprendizagem emancipatório, permitindo a abertura de espaços para a construção do próprio conhecimento. 

O objetivo principal do Curso de Graduação em Direito da FARR é a formação do bacharel em 

Direito com competência técnico-profissional, postura reflexiva e visão crítica. Assim, o curso busca formar 

profissionais capazes de criar, interpretar e aplicar o Direito enquanto norma, mas que sejam capazes também 

de retomar a tarefa de formuladores de instituições e participantes ativos do processo de transformação social 

e desenvolvimento regional. Trata-se de não desvincular, mas, sim, de integrar o ensino do Direito com a 

preservação dos direitos de cidadania, contribuindo positivamente para a solução dos conflitos sociais e de 

questões jurídicas emergentes. 

O Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos fulcra-se, portanto, numa proposta 

destinada ao atendimento das necessidades sociais mais comuns, ou seja, na solução dos problemas legais 

que afligem a imensa maioria da população brasileira. É preciso proporcionar a essas pessoas o acesso aos 

profissionais do Direito, realmente comprometidos e vinculados à comunidade que os abriga, aptos a 

compreender as necessidades fundamentais da população que irão efetivamente atender. Ao mesmo tempo, 

propõe-se a formar profissionais preparados para enfrentar as questões jurídicas relacionadas com o contexto 

econômico e social de inserção da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Nessa perspectiva, o Curso de Graduação em Direito da FARR fornece ao futuro bacharel em 

Direito, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, o instrumental necessário para compreender a 

realidade dentro da qual exercerá sua profissão, agindo sobre ela. O que se almeja é incentivar a percepção e 

a compreensão normativa da vida social no seu processo de mudança, ao invés de transmitir um conhecimento 

abstrato e, por ser dogmático, desvinculado de suas referências de realidade. Dessa forma, o domínio do 

conhecimento jurídico deve ultrapassar o aspecto meramente positivista, possibilitando que o aluno perceba o 

Direito não como um fim, mas como um instrumento de transformação social e desenvolvimento regional. 

 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

O desenvolvimento do Curso de Graduação em Direito, consolida-se mediante a utilização das 

políticas institucionais aprovadas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI da Faculdade 

Reinaldo Ramos.  

O PDI relaciona ações estratégicas implantadas num determinado horizonte temporal, para o 

cumprimento de cada uma das políticas e diretrizes institucionais. A Instituição implantou todas as práticas 

previstas para a graduação na modalidade presencial, de forma coerente com as políticas constantes nos 

documentos oficiais (PDI, PPI e PPC). 
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A Faculdade Reinaldo Ramos tem por missão promover a educação superior de qualidade por meio 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do 

município de Campina Grande, do estado da Paraíba e da região Nordeste. 

Ao definir os termos da sua política educacional, a Faculdade Reinaldo Ramos toma como ponto de 

partida a compreensão de que a educação superior insere-se em um contexto multifacetário, marcado por 

transformações econômicas, sociais e culturais.  

Assim, as políticas para o ensino têm como pressuposto o pleno desenvolvimento do aluno, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Dessa forma, a Faculdade Reinaldo Ramos adota como referencial pedagógico a prática da 

“educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI.  

Com base nesse referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo um 

conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmo, capacitando-o para o exercício cidadão e 

profissional em tempo de mudanças.  

A educação deve transmitir, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber fazer 

evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. Simultaneamente, 

compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficarem submersas nas ondas 

de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-

se para projetos de desenvolvimento individual e coletivo. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, 

que constituem os pilares do conhecimento: 

• “Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que ajudam a distinguir 

o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa época. A iniciação precoce 

na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana, a não aceitação de qualquer 

resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em contradição com os 

fatos; 

• “Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa criar algo novo, trazer 

à luz as próprias potencialidades criativas, para exercer uma profissão em conformidade com suas 

predisposições interiores; 

• “Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que regulamentam as 

relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, essas normas devem ser 

verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas como 

imposições exteriores. “Viver junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas 

diferenças, embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições;  

• “Aprender a ser” implica aprender que a palavra “existir” significa descobrir os próprios 

condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social.  

Focada nessas premissas norteadoras, são objetivos da política de ensino da Faculdade Reinaldo 

Ramos: 



17 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos/CESREI –  Faculdade Reinaldo Ramos/FARR  
Rua Almeida Barreto, 242, São José – Campina Grande/PB. (83) 3341 7997 |  cesrei.com.br 

• Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os desafios 

de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

• Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno; 

• Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do 

ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional; 

• Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim 

como os estágios e a participação em atividades de extensão; 

• Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para manter informados os docentes 

e discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas; 

• Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade dos cursos oferecidos pela Faculdade 

Reinaldo Ramos. 

No Curso de Graduação em Direito, as políticas institucionais para a graduação são 

operacionalizadas mediante o estimulo às práticas de autoestudo; ao encorajamento para o desenvolvimento 

de competências e habilidades adquiridas nos diversos cenários de ensino-aprendizagem, inclusive as que se 

referem à experiência profissional considerada relevante para a área de formação; ao fortalecimento da 

articulação da teoria com a prática, valorizando as atividades de investigação (individual e coletiva), assim 

como a realização de estágios e a participação em atividades de extensão; à condução das avaliações 

periódicas que utilizem instrumentos variados e complementares que sirvam para orientar processos de revisão 

do Projeto Pedagógico de Curso que oferece; e à promoção da discussão de questões relacionadas à ética 

profissional, social e política no curso.  

As atividades de pesquisa estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas da 

comunidade na qual a Instituição está inserida; e alinhadas a um modelo de desenvolvimento que privilegia, 

além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida. Assim, o Núcleo Docente Estruturante do 

curso incentiva a pesquisa para a qualificação do ensino.  

Já as atividades de extensão são desenvolvidas visando a promover a sua articulação com a 

sociedade, transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa e 

captando as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. A 

extensão é entendida como um princípio educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade.  

A gestão da Faculdade Reinaldo Ramos, articulada à gestão do curso, segue as políticas 

estabelecidas nos documentos oficiais, destacando-se Regimento, PDI, PPI e PPC. Esses documentos  

servem de base para as políticas de gestão implantadas no curso. 

O Conselho Superior, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria 

administrativa, didático-científica e disciplinar da Faculdade Reinaldo Ramos, conta com a participação do 

Coordenador do Curso, presidente do Colegiado do Curso e membro do Núcleo Docente Estruturante do 

Curso. Assim, assuntos de interesse do curso tratados pelo NDE e pelo Colegiado de Curso são, quando 

necessários, encaminhados à Direção e ao Conselho Superior, para decisão. 
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 CONCEPÇÃO DO CURSO (MATRIZ TEÓRICA) 

A cidade de Campina Grande sedia um dos mais importantes polos tecnológicos do Brasil, 

isto se deve a instalação do primeiro Parque Tecnológico do Brasil, intitulado Parque Tecnológico da 

Paraíba (PaqTecPB) que tem atraído investimentos públicos e privados para o financiamento de 

pesquisas no setor de tecnologia. Assim, o mercado de trabalho na cidade de Campina Grande 

passou a demandar profissionais ligados à área de inovação, tecnologia e propriedade industrial, 

circunstância bastante peculiar para a região nordeste. 

 

Os altos investimentos no setor de tecnologia, os avanços dos cursos dessa área na cidade 

e a demanda de profissionais da área jurídica, levaram o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

de Direito da Faculdade Reinaldo Ramos a fundamentar seu curso na matriz teórica "Direito, Novas 

Tecnologias e Desenvolvimento Regional", o que demonstra a inserção da faculdade na realidade 

local, sua preocupação com o desenvolvimento regional, e sua visão vanguardista diante das 

transformações do mundo digital. 

 

Assim, a concentração em Direito, Novas Tecnologias e Desenvolvimento Regional abarca 

a compreensão de que o Direito deve manifestar-se diante das novas relações sociais construídas 

para a era digital e de que os profissionais do Direito devem se voltar para as formas de 

desenvolvimento da região. Os eixos essenciais dessa matriz teórica são, portanto, o processo 

eletrônico, o monitoramento eletrônico, o direito digital, ética na era digital, comércio eletrônico, as 

relações trabalhistas na era digital, propriedade industrial e o desenvolvimento regional.  
 

 OBJETIVOS DO CURSO 

O objetivo geral do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos é a formação do 

bacharel em Direito com competência técnico-profissional, postura reflexiva e visão crítica. Assim, o curso 

busca formar profissionais capazes não só de criar, interpretar e aplicar o Direito enquanto norma, mas também 

de retomar a tarefa de formuladores de instituições e participantes ativos do processo de transformação social 

e desenvolvimento regional. Trata-se de não desvincular, mas, sim, de integrar o ensino do Direito com a 

preservação dos direitos de cidadania, contribuindo positivamente para a solução dos conflitos sociais e de 

questões jurídicas emergentes. 

O Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos tem como objetivos específicos: 

•  Assegurar a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, de forma a proporcionar uma sólida 

formação geral, humanística e axiológica com o domínio dos fundamentos de compreensão e 

utilização do Direito em suas variadas manifestações e aplicações; 

•  Possibilitar ao aluno desenvolver a postura reflexiva e a visão crítica que fomentem a capacidade 

e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica; 
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•  Ministrar os conteúdos essenciais previstos na estrutura curricular por meio das atividades teóricas, 

práticas, complementares, elaboração de trabalho de conclusão de curso e estágio curricular 

supervisionado, de forma contextualizada e sob o enfoque interdisciplinar; 

•  Desenvolver no aluno, juntamente com o conhecimento teórico, habilidades práticas que permitam 

a conjugação eficaz e o domínio das teorias e técnicas da área do Direito com a solução das 

questões complexas surgidas no cotidiano do exercício da profissão; 

•  Incentivar o estudo dos fenômenos de massa, a evolução da sociedade brasileira e seus anseios, 

de forma a poder aplicar o Direito de maneira efetiva e adequada à realidade social; 

•  Incentivar o estudo da Ciência Jurídica nas diversas formas que se apresenta na realidade em que 

se revela, com ênfase nas questões jurídicas relacionadas com o contexto econômico e social de 

inserção da Faculdade Reinaldo Ramos; 

•  Permitir a compreensão, sob o ângulo jurídico, do universo dos problemas e questões sociais que 

atingem a comunidade regional, qualificando o aluno para o exercício da atividade profissional 

pertinente e, ainda, prepará-lo para adotar uma postura de julgamento crítico; 

•  Estimular a pesquisa e a extensão, visando à produção e divulgação do conhecimento jurídico 

adequado à realidade social, assim como a adequação da formação oferecida às demandas da 

sociedade. 

 METAS DO PNE 

O Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos está alinhado com os objetivos e 

metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) no que tange aos seguintes aspectos: 

• Aumenta a oferta de vagas no ensino superior para estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos, 

residentes no município de Campina Grande, contribuindo para a elevação da taxa líquida de 

matrículas nesse nível de ensino, que está distante da meta preconizada no PNE para janeiro de 

2011; 

• Contribui para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação superior; 

• Diversifica regionalmente o sistema superior de ensino, oferecendo um curso de grande importância, 

que visa a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, promovendo a inclusão 

social e contribuindo para o fortalecimento da cidadania. 

 FORMA DE ACESSO AO CURSO  

No seu processo seletivo, a Faculdade Reinaldo Ramos/FARR, situada à Rua Almeida Barreto, 242, 

Centro, Campina Grande/PB, CEP: 58.400.328, www.cesrei.com.br, com base nas Portarias nºs 2567 e 2568, 

de 24/08/2004, e 4045, de 25/11/2005, do Ministério da Educação, que, respectivamente, credencia a FARR e 

autoriza o funcionamento dos cursos de graduação, torna público semestralmente, para conhecimento dos 

interessados, editais do seu processo seletivo, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes à sua 

realização.  

As vagas são disponibilizadas de acordo com o disposto nas portarias de autorização e 

reconhecimento dos cursos de graduação da FARR. Para o curso de Bacharelado em Administração, serão 
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oferecidas, anualmente, 100 (cem) vagas, com processo seletivo semestral para entrada de 50 (cinquenta) 

alunos em cada período letivo. 

As inscrições são realizadas em período divulgado no Calendário Acadêmico, na Faculdade 

CESREI, situada à Rua Almeida Barreto, 242, Centro, fone/fax: (83) 3341.7997.  

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 

1. requerimento de inscrição devidamente preenchido, datado e assinado, sem rasuras; 

2. certificado de conclusão do ensino médio, ou declaração de que está concluindo; 

3. cédula de identidade, ou documento similar (fotocópia).  

A inscrição poderá ser feita pelo candidato ou pessoa de sua confiança, sem procuração. Será 

efetivada com o recebimento do Cartão de Inscrição, que será entregue no ato da inscrição, ou até 24 horas 

depois.  

Ao receber o Cartão de Inscrição, o candidato deverá observar o endereço do local onde fará as 

provas, conferir seus dados e informações e, se necessário, solicitar correção. 

Somente terá acesso às provas o candidato que apresentar o original do documento de identidade, 

com o qual fez a inscrição, e o Cartão de Inscrição, fornecido pela Comissão de Processo Seletivo (CPS). 

As provas de conhecimento terão nível de escolaridade compatível com o fixado pelo Ministério da 

Educação para as escolas de ensino médio do país, e serão aplicadas somente no local indicado no Cartão 

de Inscrição, excluídas quaisquer possibilidades de atendimento de candidatos fora do referido local e horário. 

Cada uma das provas, à exceção da de Redação, constará de questões objetivas, múltipla escolha, 

com cinco alternativas para resposta, entre as quais apenas uma é correta. 

O quadro abaixo define a distribuição das questões, por disciplina, com os respectivos valores: 

• Língua Portuguesa e Literatura Brasileira  |  20 questões  |  20 pontos  

• Redação  | - |  40 pontos  

• Língua Estrangeira  |  10 questões  |  10 pontos 

• Geografia  |  20 questões  |  20 pontos 

• História  |  20 questões  |  20 pontos 

A Redação, de caráter eliminatório e classificatório, constará de um texto predominantemente 

dissertativo, levando-se em consideração, também, os aspectos descritivos e narrativos referentes ao tema 

proposto. 

Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver ao Fiscal todo o material de exame que tiver 

recebido. Durante as provas, é proibida a comunicação entre candidatos, bem como o intercâmbio de material 

de qualquer natureza e a utilização de aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados. 

A ausência ou obtenção de nota zero em qualquer das provas, inclusive na de Redação, implicará 

na eliminação automática do candidato no concurso. O controle do comparecimento do candidato às provas 

será feito através de aposição de sua assinatura em documento próprio. 
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Para as respostas às questões objetivas, será fornecido Cartão de Resposta Personalizado, 

correspondente a cada prova, onde o candidato fará as marcações necessárias, sem rasuras, preenchendo 

completamente o espaço correspondente à alternativa que achar correta. Para fins de correção e 

processamento, somente será considerado o Cartão de Resposta, não tendo nenhum valor qualquer marcação 

ou escrita feitos nas provas ou rascunhos do candidato. 

Os resultados finais das provas serão apurados por processamento eletrônico, garantindo-se 

absoluta imparcialidade na sua apuração. 

Para efeito de classificação, os escores brutos alcançados pelo candidato, em cada prova, serão 

transformados em escores padronizados, através da equação: EP = [EB-X/S] x 100 ? 500, onde: 

• EP = escore padronizado do candidato na prova 

• EB = escore bruto (número de pontos na prova) 

• X = média aritmética dos escores brutos de todos os candidatos na prova 

• S = desvio padrão dos escores brutos de todos os candidatos na prova 

 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O egresso do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos pode ser apresentado 

como um profissional com sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais. Tudo isso com uma postura reflexiva e com visão crítica que fomentem a capacidade e a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

Dessa forma, o egresso do Curso de Graduação em Direito é um profissional com sólidos 

conhecimentos teóricos, fortalecidos pela efetiva prática, com competência técnico-profissional, postura 

reflexiva e visão crítica. É um profundo conhecedor das bases constitutivas do Direito, conhecedor crítico do 

ordenamento jurídico vigente e da realidade social em que está inserido, apto a superar os desafios de 

renovadas condições do exercício profissional e da produção do conhecimento.  

Os egressos do curso são profissionais capazes de criar, interpretar e aplicar o Direito enquanto 

norma, mas também são igualmente preparados para retomar a tarefa de formuladores de instituições e 

participantes ativos do processo de transformação social e desenvolvimento regional.  

O bacharel em Direito é um profissional habilitado para exercer as profissões jurídicas. Em sua 

atividade, atua para o enfrentamento dos mecanismos judiciais e extrajudiciais de soluções de conflitos e para 

a compreensão dos sistemas de Direito e de Justiça nas dimensões interna e internacional. Conhece e utiliza 

as fontes do Direito (leis, artigos, livros, sistemas de informação eletrônicos) para acompanhar as mudanças 

legislativas, de interpretação, aplicação e criação de direitos, além de trabalhar individual e coletivamente para 

a solução de problemas jurídicos.  

Possui ainda a habilidade de expressar-se em linguagem clara, precisa e objetiva, de tomar decisões 

fundamentadas, de atuar em diferentes instâncias sociais e institucionais, além de dispor de conhecimentos 

interdisciplinares que o capacitam a adaptar-se às mudanças políticas, sociais e jurídicas em todos os níveis. 

Em sua atuação, compreende fenômenos políticos, sociais, econômicos, ambientais, culturais e psicológicos, 
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considerando-os para a interpretação e aplicação do Direito, bem como é consciente da dimensão ética das 

profissões jurídicas e de sua responsabilidade social. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

O Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos possibilita a formação profissional 

do bacharel em Direito que revela, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

• Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a 

devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

• Interpretação e aplicação do Direito; 

• Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

• Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

• Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

• Utilização de raciocínio jurídico, argumentação, persuasão e reflexão crítica; 

• Julgamento e tomada de decisões;  

• Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

PERSPECTIVAS / POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O bacharel em Direito pode atuar em órgãos públicos na Magistratura (juízes, desembargadores e 

ministros de tribunais superiores); no Ministério Público (promotores de justiça ou procuradores da República); 

na Advocacia Pública (procuradores do Estado, procuradores do município e advogados gerais da União); 

como Delegado de Polícia e Defensor Público; em escritórios de advocacia; em departamentos jurídicos de 

empresas e instituições financeiras; em organizações na defesa técnica de seus interesses. Também pode 

atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria. 

Com a formação recebida no Curso de Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, o egresso estará apto 

a atuar nas diversificadas opções profissionais que a graduação em Direito lhe oferece.  

Destaque-se que não se pretende apenas profissionais para o contencioso, como tem acontecido 

tradicionalmente, mas também preparar técnicos que contribuam para as atividades empresariais e sociais 

para-judiciais, alternativas e preventivas. 

Assim, o egresso do Curso de Graduação em Direito da FARR poderá atuar tanto nas carreiras 

jurídicas tradicionais (Advocacia, Procuradoria/Promotoria, Defensoria Pública, Magistratura, Polícia Federal, 

Polícia Civil etc.), como nas novas funções que se abrem no mercado de trabalho para os bacharéis em Direito, 

tais como: administração de grandes corporações, assessoria e consultoria a empresas etc.  

O bacharel em Direito, portanto, deve ser preparado para o exercício de ampla gama de atividades, 

fornecendo o ponto de partida para o ingresso nas carreiras jurídicas. Seu perfil deve ser, em nível da formação 

universitária básica, necessariamente generalista, mesmo quando eleita uma determinada ênfase curricular. 

Em Campina Grande, Estado da Paraíba, as perspectivas / possibilidades de inserção profissional 

do egresso são bastante amplas, principalmente no que se refere às carreiras tradicionais.  
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No que tange à composição dos órgãos da administração da Justiça, o município de Campina 

Grande conta com Fóruns da Justiça Comum Estadual e Federal, assim como da Justiça do Trabalho e 

Eleitoral. Também possui sede própria do Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho. 

A Ordem dos Advogados do Brasil/OAB encontra-se representada por sua Subseccional, localizada 

em Campina Grande. Ademais, o município de Campina Grande possui inúmeros escritórios particulares de 

advocacia, além de defensorias, procuradorias e distintas modalidades de advocacia pública. 

Portanto, a composição dos órgãos da administração da Justiça no município de Campina Grande 

revela, além da possibilidade de ingresso nas carreiras públicas, mediante aprovação em concurso, as 

possibilidades para o exercício da Advocacia perante o poder judiciário local e mesmo a defesa dos direitos 

dos cidadãos nos órgãos de segurança pública. 

No campo das novas funções que se abrem no mercado de trabalho para os bacharéis em Direito, 

também é possível afirmar que o município de Campina Grande, assim como o Estado da Paraíba, apresenta 

amplas e diversificadas possibilidades de inserção profissional.  

Estão instaladas, em Campina Grande, diversas empresas e indústrias, abrindo perspectivas de 

cargos na administração dessas corporações, assim como na prestação de serviços de assessoria e 

consultoria, tanto nas áreas tradicionais do Direito como nas áreas relacionadas ao contexto econômico e 

social de inserção da Faculdade Reinaldo Ramos. 

 MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso está organizada de forma a apresentar, em 10 (dez) semestres letivos, 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, ações práticas, incluindo o estágio de prática profissional, 

e atividades complementares, que irão propiciar conhecimentos e situações de aprendizagem, necessários ao 

desenvolvimento das competências e habilidades exigidas no perfil do bacharel em Direito formado pela 

Faculdade Reinaldo Ramos.  
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1º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Introdução ao Direito I 04 72 - 

História do Direito 04 72 - 

Ciência Política e Teoria do Estado 04 72 - 

Sociologia e Antropologia Geral 04 72 - 

Leitura e Produção de Texto 02 36 - 

Metodologia do Trabalho Científico 02 36 - 

Carga Horária 20 360  

 
 

2º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Introdução ao Direito II 04 72 Intr. ao Direito I 

Economia Política 02 36 - 

Filosofia Geral e Jurídica 04 72 Intr. ao Direito I 

Sociologia e Antropologia Jurídica 02 36 Soc. e Antr. Geral 

Direito Constitucional I 04 72 Intr. ao Direito I 

Direito Civil I 04 72 Intr. ao Direito I 

Carga Horária 20 360  

 
 

3º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Hermenêutica e Argumentação Jurídica 02 36 - 

Psicologia Jurídica 02 36 - 

Direito Constitucional II 04 72 D. Constitucional I 

Direito Civil II 04 72 D. Civil I 

Direito Penal I 04 72 Intr. ao Direito II 

Direito Empresarial I 04 72 Intr. ao Direito II 

Carga Horária 20 360  
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4º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito Administrativo I 04 72 D. Constitucional II 

Direito Civil III 04 72 D. Civil II 

Direito Penal II 04 72 D. Penal I 

Direito Empresarial II 04 72 D. Empresarial I 

Direito Financeiro 02 36 - 

Direito Ambiental 02 36 D. Constitucional II 

Carga Horária 20 360  

 
 

5º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito Administrativo II 04 72 D. Administrativo I 

Direito Civil IV 02 36 D. Civil III 

Direito Penal III 04 72 D. Penal II 

Direito da Propriedade Intelectual 02 36 D. Const. II 

Mecanismos Judiciais e Extrajudiciais de 
Soluções de Conflitos 

02 36 - 

Direito Tributário I 04 72 - 

Teoria Geral do Processo 02 36 - 

Carga Horária 20 360  

 
 

6º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito Civil V 04 72 D. Civil IV 

Direito Penal IV 04 72 D. Penal III 

Direito Tributário II 02 36 D. Tributário I 

Processo Administrativo 02 36 T. G. do Processo 

Direito Processual Civil I 04 72 T. G. do Processo 

Direito Processual Penal I 04 72 T. G. do Processo 

Carga Horária 20 360  
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7º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito Civil VI 04 72 D. Civil V 

Direito Processual Civil II 04 72 D. Proc. Civil I 

Direito Processual Penal II 02 36 D. Proc. Penal I 

Direito do Trabalho I 04 72 - 

Processo Constitucional 02 36 D. Constitucional II 

Disciplina Optativa I 02 36 - 

Estágio Supervisionado I 04 72 D. Proc. Civil I 

Carga Horária 22 396  

 
 

8º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito Civil VII 02 36 D. Civil VI 

Direito do Trabalho II 04 72 D. do Trabalho I 

Direito Processual Civil III 04 72 D. Proc. Civil II 

Direito Processual Penal III 02 36 D. Proc. Penal II 

Ética Geral e Profissional 02 36 - 

Direito do Consumidor 02   36 D. Constitucional II 

Disciplina Optativa II 02 36 - 

Estágio Supervisionado II 04 72 D. Proc. Penal II 

Carga Horária 22 396  

 
 

9º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Trabalho de Conclusão de Curso I 02 36 Met. do Trab. Científ. 

Direito Processual Civil IV 04 72 D. Proc. Civil III 

Direito Processual Penal IV 04 72 D. Proc. Penal III 

Direito Internacional 04 72 D. Constitucional II 

Direito Previdenciário 04 72 D. Constitucional II 

Disciplina Optativa III 02 36 - 

Estágio Supervisionado III 04 72 D. Trabalho II 

Carga Horária 24 432  
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10º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito da Criança e do Adolescente 02 36 D. Civil VI 

Direitos Humanos 02 36 D. Inter. Público 

Direito Digital 02 36 D. Proc. Civil II 

Trabalho de Conclusão de Curso II 06 108 TCC I 

Estágio Supervisionado IV 04 72 D. Previdenciário 

Carga Horária 16 288  

 
 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Direito, Mídia e Novas Tecnologias 02 36 - 

Direito Econômico 02 36 - 

Direito e Políticas Públicas para o Semi-
árido 

02 36 - 

Direito Agrário 02 36 - 

Direito Eleitoral 02 36 - 

Leis Penais Especiais 02 36 - 

Medicina Forense 02 36 - 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 02 36 - 

Bioética e Biodireito 02 36 - 

Direitos especiais: grupos socialmente 
vulneráveis 

02 36 - 

 
 

QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Disciplinas Teórico-Práticas Obrigatórias 3.672 

Disciplinas Teórico-Práticas Optativas 108 

Estágio Supervisionado Obrigatório - NPJ 200   

Trabalho de Conclusão de Curso 108 

Atividades Complementares (*) 200 

Carga Horária Total do Curso 4.288 
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Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Direito (2017.1) 

 

1º 
 

2º 
 

3º 
 

4º 
 

5º 
 

6º 
 

7º 
 

8º 
 

9º 
 

10º 

Introdução ao 
Direito I 

 Introdução ao 
Direito II 

 
Hermenêutica e 
Argumentação 

Jurídica 

 Direito 
Administrativo I 

 Direito 
Administrativo II 

 Direito Civil V  Direito Civil VI  Direito Civil VII  
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso I 

 Direito da Criança 
e do Adolescente 

                   

História do Direito  Economia Política  Psicologia 
Jurídica 

 Direito Civil III  Direito Civil IV  Direito Penal IV  Direito Processual 
Civil II 

 Direito do 
Trabalho II 

 Direito Processual 
Civil IV 

 Direitos Humanos 

                   

Ciência Política e 
Teoria do Estado 

 Filosofia Geral e 
Jurídica 

 Direito 
Constitucional II 

 Direito Penal II  Direito Penal III  Direito Tributário II  Direito Processual 
Penal II 

 Direito Processual 
Civil III 

 Direito Processual 
Penal IV 

 Direito Digital 

                   

Sociologia e 
Antropologia 

Geral 

 
Sociologia e 
Antropologia 

Jurídica 

 Direito Civil II  Direito 
Empresarial II 

 
Direito da 

Propriedade 
Intelectual 

 Processo 
Administrativo 

 Direito do 
Trabalho I 

 Direito Processual 
Penal III 

 Direito 
Internacional 

 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso II 

                   

Leitura e 
Produção de 

Texto 

 Direito 
Constitucional I 

 Direito Penal I  Direito Financeiro  
Mecanismos Jud. 
e Extrajudiciais de 
Sol. de Conflitos 

 Direito Processual 
Civil I 

 Processo 
Constitucional 

 Ética Geral e 
Profissional 

 Direito 
Previdenciário 

 Estágio 
Supervisionado IV 

                   

Metodologia do 
Trabalho 
Científico 

 Direito Civil I  Direito 
Empresarial I 

 Direito Ambiental  Direito Tributário I  Direito Processual 
Penal I 

 Disciplina 
Optativa I 

 Direito do 
Consumidor 

 Disciplina 
Optativa III 

  

                   

        Teoria Geral do 
Processo 

   Estágio 
Supervisionado I 

 Disciplina 
Optativa II 

 Estágio 
Supervisionado III 

  

                   

              Estágio 
Supervisionado II 

    

360 h  360 h  360 h  360 h  360 h  360 h  396 h  396 h  432 h  288 h 

f
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 CONTEÚDOS CURRICULARES 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, observados os 

preceitos da Lei de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional (Lei nº 9.394/1996), foi concebido com base nos 

seguintes documentos: 

• Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de l996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;  

• Resolução CNE/CES nº 09/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Direito;  

• Relatório Final do Grupo de Trabalho MEC-OAB;  

• Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

cujos conteúdos serão ministrados nas disciplinas Sociologia e Antropologia Geral e Ética Geral e 

Profissional;  

• Dec. N° 5.626/2005, que Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que Dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 – que será oferecida 

como disciplina optativa;  

• Resolução nº 1/2012, que Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

oferecido na disciplina Direitos Humanos. 

• Resolução nº 2/2012, que Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002 - Políticas de educação 

ambiental, cujos conteúdos perpassam todo o curso, de modo transversal, contínuo e permanente e é 

oferecido na disciplina Direito Ambiental;  

• Resolução CNE/CES N° 02/2007, que Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial: Pela citada 

Resolução, a carga horária mínima para o curso de Direito é de 3.700 horas – o currículo proposto pela 

FARR para o curso de Direito, Bacharelado, tem carga horária total de 4.820 h horas, incluídas 240 horas 

para Atividades Complementares, com tempo de integralização de, no mínimo, 5 (cinco) anos - 10 

semestres. 

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Direito da FARR é formada por Eixos Interligados de 

Formação Fundamental, Profissional e Prática. 

Os conteúdos curriculares previstos são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e 

com o perfil do egresso, e apresentam excelente dimensionamento da carga horária para o seu desenvolvimento. São 

complementados por atividades extraclasse definidas e articuladas, de forma excelente, com o processo global de 

formação. 

Na elaboração da matriz curricular, procurou-se considerar as afinidades entre os componentes 

curriculares ofertados a cada semestre, de maneira que a formação do aluno ocorra de forma gradual e integrada, 

sem uma ruptura entre os Eixos de Formação Fundamental, Profissional e Prática. 

Além disso, buscaram-se o equilíbrio e a integração entre os vários componentes curriculares, evitando a 

sobreposição de conteúdos e harmonizando o teor dos componentes teóricos de formação que desenvolvam o senso 
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crítico dos alunos, propiciando-lhes um ensino interdisciplinar voltado à realidade social, vinculando a prática à teoria, 

com diferentes possibilidades de aprofundamento temático. 

O Eixo de Formação Fundamental abrange componentes curriculares que buscam integrar o aluno ao 

campo jurídico, estabelecendo relações do Direito com outras áreas do saber. Esses componentes encontram-se 

alocados, na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito, logo nos primeiros semestres, possibilitando a 

construção de uma base sólida para que o estudante possa refletir sobre os conteúdos do Eixo de Formação 

Profissional nos semestres seguintes. Eles desempenham importante papel na formação do aluno, já que possibilitam 

o desenvolvimento do senso crítico e de uma visão humanista do Direito. 

Na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, os componentes 

curriculares que abordam os conteúdos do Eixo de Formação Fundamental são: Ciência Política e Teoria do Estado, 

Economia Política, Psicologia Jurídica, Sociologia e Antropologia Geral, Sociologia e Antropologia Jurídica, Filosofia 

Geral e Jurídica, Ética Geral e Profissional, História do Direito. 

Além dos conteúdos do Eixo de Formação Fundamental detalhados na Resolução CES/CNE nº 09/2004, 

estão previstos os componentes curriculares Introdução ao Direito I e II. Ainda nas matérias introdutórias, foram 

incluídos os componentes curriculares Metodologia do Trabalho Científico, Leitura e Produção de Texto, Lógica e 

Argumentação Jurídica, dada a importância deles para o desenvolvimento de certas competências e habilidades no 

bacharel em Direito.  

Já o Eixo de Formação Profissional abrange, além do 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. 

Na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, os componentes 

curriculares que abordam os conteúdos do Eixo de Formação Profissional são: 

• Direito Constitucional: Direito Constitucional I, Direito Constitucional II, Processo Constitucional; 

• Direito Administrativo: Direito Administrativo I, Direito Administrativo II;  

• Direito Tributário: Direito Tributário I, Direito Tributário II; 

• Direito Penal: Direito Penal I, Direito Penal II, Direito Penal III, Direito Penal IV; 

• Direito Civil: Direito Civil I, Direito Civil II, Direito Civil III, Direito Civil IV, Direito Civil V, Direito Civil VI, Direito 

Civil VII; 

• Direito Empresarial: Direito Empresarial I, Direito Empresarial II, Direito Empresarial III; 

• Direito do Trabalho: Direito do Trabalho I, Direito do Trabalho II, Direito Processual Trabalhista; 

• Direito Internacional: Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado; 

• Direito Processual: Teoria Geral do Processo, Direito Processual Civil I, Direito Processual Civil II, Direito 

Processual Civil III, Direito Processual Civil IV, Direito Processual Penal I, Direito Processual Penal II, 

Direito Processual Penal III, Direito Processual Penal IV. 

Além dos conteúdos do Eixo de Formação Profissional detalhados na Resolução CES/CNE nº 09/2004, 

estão previstos os seguintes componentes curriculares: Direito Financeiro, Mecanismos Judiciais e Extrajudiciais de 

Soluções de Conflitos, Direito Ambiental, Direito Previdenciário, Direito da Criança e do Adolescente, Direitos 

Humanos, devido à atualidade e à importância de tais conteúdos para a formação do bacharel em Direito, assim como 

sua relação com o contexto econômico e social de inserção da Faculdade Reinaldo Ramos. 
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Os componentes curriculares do Eixo de Formação Profissional foram organizados e selecionados de 

forma a fornecer um referencial mínimo que permita a formação básica do bacharel em Direito com aptidão para a 

compreensão do fenômeno jurídico e sua operacionalização prática, dando conta de suas especificidades. O conjunto 

estabelecido não tem pretensões de exaurir o conhecimento jurídico, com domínio total de áreas diversificadas, até 

porque o período de 05 (cinco) anos de formação seria insuficiente, mas apresentar aos alunos os vários campos do 

conhecimento jurídico com suas particularidades. 

Nos 7º, 8º e 9º semestres foram previstos componentes curriculares optativos de livre escolha pelo aluno, 

dentro de uma lista previamente estabelecida pelo Núcleo Docente Estruturante do curso, que se volta à flexibilização 

da matriz curricular do Curso de Graduação em Direito.  

A lista inclui os seguintes componentes curriculares: Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Tutela Coletiva 

de Direitos, Direito do Consumidor, Direito Agrário, Direito Eleitoral, Direito Penitenciário e Execução Penal, Leis 

Penais Especiais, Medicina Forense, LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 

Essa lista pode ser ampliada ou modificada, tendo sempre por base as necessidades do mercado de 

trabalho e o perfil profissional que se deseja para o egresso.  

A Língua Brasileira de Sinais  LIBRAS atende ao disposto no §2º do artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005. 

Por isso, não pode ser suprimida do rol de componentes curriculares optativos do curso.  

O Eixo de Formação Prática abrange as atividades relacionadas com o Estágio Supervisionado, o Trabalho 

de Conclusão de Curso e as Atividades Complementares. O objetivo é integrar a prática aos conteúdos desenvolvidos 

nos demais eixos.  

O Estágio Supervisionado, realizado do 7º até o 10º semestre do curso, é componente curricular obrigatório, 

indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, e conta 

com regulamento aprovado pelo Colegiado de Curso, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

Realizado na própria Instituição, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, o Estágio Supervisionado é 

operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo Colegiado de Curso. Contempla, ainda, a 

possibilidade de parte da carga horária exigida ser realizada mediante convênios com outras entidades ou instituições 

e escritórios de advocacia, bem como em serviços de assistência judiciária implantados na Instituição, em órgãos do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais, 

importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que devem ser 

encaminhados ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, para a avaliação pertinente. 

As atividades de Estágio Supervisionado podem ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de 

Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 

O Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, a ser realizado no 10º semestre letivo, é componente curricular 

obrigatório, desenvolvido individualmente pelo aluno sob orientação docente, e consiste em uma pesquisa relatada, 

sob a forma de monografia, em qualquer área do Direito. O TCC conta com regulamentação própria aprovada pelo 

Colegiado de Curso, contendo critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua elaboração. 

O componente curricular Metodologia da Pesquisa Aplicada ao Direito, ministrado no 9º semestre do curso, 

visa a reforçar no aluno o instrumental necessário à percepção científica do conhecimento com vistas à elaboração 

de sua pesquisa no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Desenvolvidas ao longo de todo o Curso de Graduação em Direito, ou seja, em qualquer semestre letivo, 

inclusive nas férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo das ações de ensino, as 

Atividades Complementares são prioritárias. Cada aluno deve integralizar 200 horas. 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que enriquecem e complementam o perfil 

do formando, possibilitam-lhe o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência, inclusive 

adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade. A realização de Atividades Complementares não se confunde com a do Estágio 

Supervisionado ou com a do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

Elencaremos, a seguir, as ementas e bibliografias de todos os componentes curriculares, devidamente 

atualizadas e adequadas ao perfil do egresso do curso. 

  



 
 

 

33 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos/CESREI –  Faculdade Reinaldo Ramos/FARR  
Rua Almeida Barreto, 242, São José – Campina Grande/PB. (83) 3341 7997 |  cesrei.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

INTRODUÇÃO AO DIREITO I 72h 

Ementa 

A sociedade, o direito e o Estado. Objeto e finalidade da Introdução ao Direito. O direito e as ciências afins. 

Conceito de direito – estrutura tridimensional. Teoria Pura do Direito. Os fins do direito. Sanção e coação. 

Estrutura da norma jurídica. Validade e vigência da norma jurídica. Classificação das regras jurídicas. Direito 

Público e Direito Privado. Direito Material e Direito Processual Fontes do direito. Hierarquia das Fontes. Técnica 

Legislativa. Codificação. Consolidação. Compilação. Grandes Sistemas Jurídicos: Common Law e Direito 

Romano-Germânico. Direito e Justiça. Direito e Moral. 

Bibliografia básica 

• DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• NADER, P. Introdução ao estudo do direito. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

• REALE, M. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar 

• DINIZ, M. H. A ciência jurídica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• GUSMÃO, P. D. Introdução ao estudo do direito. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

• NÓBREGA, J. F. da. Introdução ao direito. 8. ed. Paraíba: Edições Linha D`Água, 2007. 

• BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2014.  

• FERRAZ JUNIOR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 
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Componente Curricular Carga Horária 

HISTÓRIA DO DIREITO 72h 

Ementa 

Conceituação e objeto da história do direito. Ordens jurídicas pré-modernas: na antiguidade, no Estado Romano 

e na idade média. Principais institutos jurídicos do período. Direito moderno. Direito contemporâneo. História do 

direito brasileiro: Brasil Colonial, Brasil Imperial, Brasil Republicano (as constituições). Era Vargas. A 

redemocratização e a Constituição de 1988. Desafios do direito na contemporaneidade e novos paradigmas. 

Bibliografia básica 

• NADER, P. Introdução ao estudo do direito. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

• CASTRO, F. L. de. História do direito, geral e do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2014. 

• NASCIMENTO, W. V. do. Lições de história do direito. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2009. 

Bibliografia complementar 

• MELLO, J. O. de A. História do direito e da política. João Pessoa: Edições Linha D´Água, 2008. 

• ALTAVILA, J. de. Origem do direito dos povos. 11. ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

• CRETELLA JUNIOR, J. Curso de direito romano. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

• FRANÇA, A. de.; ROCHA, W. R.  A justiça e o direito na história da filosofia e do direito. 2. ed. Leme: 

Anhanguera Editora Jurídica, 2010. 

• WOLKEMAR, A. C. Fundamento da história do direito. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. 
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Componente Curricular Carga Horária 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO 72h 

Ementa 

Evolução histórica do pensamento político: Grécia, Roma, Idades Média e Moderna. Pensamento político 

contemporâneo. Origem e evolução do Estado. Estado moderno. Estado contemporâneo. Formação do Estado 

brasileiro. Elementos do Estado. Formas de Estado e de Governo. Regimes e sistemas políticos. Organizações 

políticas. Limitação do poder: constitucionalismo, federalismo e separação dos poderes. Organização da política 

internacional e globalização. 

Bibliografia básica 

• BONAVIDES, P. Ciência política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

• REALE, M. Teoria do direito e do estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. 

• FIGUEIREDO, M. Teoria geral do estado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia complementar 

• DALLARI, D de A. Elementos de teoria geral do estado. Rio de Janeiro: Forense. 2002. 

• MALUF, S. Teoria geral do estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

• ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2007. 

• FERREIRA FILHO, M. G. Estado de direito e constituição. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

• MAAR, W. L. O que é política. São Paulo: Brasiliense, 2002. 
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Componente Curricular Carga Horária 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA GERAL 72h 

Ementa 

Antropologia: origem e desenvolvimento. Das sociedades primitivas às sociedades modernas. O sistema da 

dádiva e o aparelho estatal moderno. Relação com outras ciências. Conceitos básicos: cultura, etnocentrismo 

etnografia, etnologia e processo de relativização. Processos culturais. Sociologia: natureza, objeto, método e 

divisões. Precursores do pensamento sociológico. Doutrinas sociológicas. Quadros teóricos referenciais: 

clássicos e contemporâneos. A atual modernidade e a proposta neoliberal. Sociedade e indivíduo. 

Bibliografia básica 

• ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

• LAKATOS, E. M. Sociologia geral. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• SCURO NETO, P. Manual de sociologia geral e jurídica: manual dos cursos de direito. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

Bibliografia complementar 

• PAULINO, G. S. Antropologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

• GOMES, M. P. Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. São Paulo: Contexto, 2010.  

• LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

• DIAS, R. Introdução à sociologia. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 
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Componente Curricular Carga Horária 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 36h 

Ementa 

Perspectivas teóricas de leitura e produção de textos. Leitura e escrita acadêmicas. O texto e as suas 

propriedades. O ato comunicativo jurídico. Critério de textualização. A coesão e a coerência textual. Recursos 

estilísticos do Direito. 

Bibliografia básica 

• BARBOSA, S. A. M. Redação: escrever é desvendar o mundo. 21. ed. Campinas: Papirus, 2010. 

• KOCH, I. V. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 2003. 

• DAMIÃO, R. T.; HENRIQUES, A. Curso de português jurídico. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia complementar 

• BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

• FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

• MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Português forense: língua portuguesa para o curso de direito. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

• BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

• BONINI, A. Gêneros textuais e cognição: um estudo sobre organização cognitiva da identidade dos 

textos. Florianópolis: Insular, 2002. 
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Componente Curricular Carga Horária 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 36h 

Ementa 

Redação científica. Trabalhos científicos e trabalhos acadêmicos: características, tipos. Elaboração de trabalhos 

acadêmicos: fichamentos, resumos, esquemas e resenhas. Metodologia da pesquisa científica e elaboração de 

trabalhos científicos: relatórios, artigos e monografia. Normalização do trabalho científico. 

Bibliografia básica 

• MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• MÁTTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2010. 

• ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia complementar 

• MARCONI, M. de A. Metodologia científica para o curso de direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

• MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

• MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• BITTAR, E. C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de 

direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

• GIL, A. de L. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

  



 
 

 

40 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos/CESREI –  Faculdade Reinaldo Ramos/FARR  
Rua Almeida Barreto, 242, São José – Campina Grande/PB. (83) 3341 7997 |  cesrei.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

INTRODUÇÃO AO DIREITO II 72h 

Ementa 

O direito como ciência. Direito e Poder. Direito e Linguagem. Direito objetivo e subjetivo. Teorias do Direito: 

Jusnaturalismo, Positivismo e Pós-Positivismo. Lacunas e Conflitos normativos. Aplicação do direito no tempo e 

no espaço. Ato Jurídico Perfeito, Direito Adquirido, Coisa Julgada. Relações Jurídicas Contemporâneas. Teorias 

normativas da decisão judicial. Decisão Judicial e Políticas Públicas. Dimensão política do direito. Novos Direitos. 

Direito e Tecnologia. Técnica legislativa. 

Bibliografia básica 

• DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• NADER, P. Introdução ao estudo do direito. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

• REALE, M. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar 

• DINIZ, M. H. A ciência jurídica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• GUSMÃO, P. D. Introdução ao estudo do direito. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

• NÓBREGA, J. F. da. Introdução ao direito. 8. ed. Paraíba: Edições Linha D`Água, 2007. 

• BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2014.  

• FERRAZ JUNIOR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 
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Componente Curricular Carga Horária 

ECONOMIA POLÍTICA 36h 

Ementa 

Conceitos de economia. O problema da escassez. Sistemas econômicos. Determinação do valor na evolução do 

pensamento econômico. Princípios microeconômicos e macroeconômicos. Evolução política e econômica da 

economia brasileira. Políticas e estratégias de desenvolvimento. As versões constitucionais que efetivam teorias 

de conteúdo econômico. Evolução da teoria econômica nas constituições brasileiras. Crescimento econômico e 

desenvolvimento. Problemas atuais da economia brasileira e da mundial. 

Bibliografia básica 

• HIRST, P.; THOMPSON, G. Globalização em questão: a economia internacional e as possibilidades de 

governabilidade. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

• ROSSETI, J. P. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

• VASCONCELLOS, M. A. S. de; GARCIA, M. E. E. Fundamentos de economia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

Bibliografia complementar 

• ANDRADE, P. R. S. Economia política para o curso de direito. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2005. 

• FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 31. ed. São Paulo: Nacional, 2003. 

• HUNT, E. K.; SHERMAN H. J. História do pensamento econômico. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

• STEPHENS, J. Teoria econômica do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

• GASTALDI, J. P. Elementos de economia política. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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Componente Curricular Carga Horária 

FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA 72h 

Ementa 

Noção geral da história da filosofia. Do mito à razão: o nascimento da filosofia. Principais escolas filosóficas. 

Introdução ao panorama histórico da filosofia do direito. Direito, moral e justiça. Direito e liberdade. Direito e ética. 

Direito, história e valor. Direito, norma e sistema. Direito e linguagem. Direito e lógica. Direito e poder. Direito e 

legitimidade. Direito e pós-modernidade. Tendências contemporâneas. 

Bibliografia básica 

• REALE, M. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

• ADEODATO, J. M. Filosofia do direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

• BITTAR, E. C. B.; ALMEIDA, G. A. de. Curso de filosofia do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia complementar 

• ARANHA, M. de A. Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

• NADER, P. Filosofia do direito. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

• CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012. 

• CRETELA JUNIOR, J. Curso de filosofia do direito. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

• LEITE, F. T. Manual de filosofia geral e jurídica: das origens a Kant. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

 

  



 
 

 

44 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos/CESREI –  Faculdade Reinaldo Ramos/FARR  
Rua Almeida Barreto, 242, São José – Campina Grande/PB. (83) 3341 7997 |  cesrei.com.br 

 

Componente Curricular Carga Horária 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA JURÍDICA 36h 

Ementa 

A evolução das instituições jurídicas e a função social do Direito. O Direito como fenômeno social. Conflitos, 

integração e mudanças sociais: o objetivo das normas jurídicas. Direito como fato social. Controle social e Direito. 

Direito como condicionante da realidade social. Normas jurídicas e efeitos sociais. Direito e poder, cultura e 

cidadania. Direito e política. Direito e mudança social. 

Bibliografia básica 

• SCURO NETO, P. Manual de sociologia geral e jurídica: manual dos cursos de direito. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

• MACHADO NETO, A. L. Sociologia jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 

• CASTRO, C. A. P de. Sociologia do direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia complementar 

• CAVALIERI FILHO, S. Programa de sociologia jurídica: você conhece? 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998. 

• ROCHA, J. M. de S. Sociologia jurídica: fundamentos e fronteiras. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

• ROSA, F. A. de M. Sociologia do direito. 17. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

• CASTRO, C. A. P. de. Sociologia aplicada ao direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

• TREVES, R. Sociologia do direito. São Paulo: Manole, 2004. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 72h 

Ementa 

Estado e Constituição. A ideia de Constituição: origem e características do constitucionalismo. A Constituição 

como norma. A Constituição como realidade social. Validade, legalidade, eficácia e legitimidade. Poder 

Constituinte e legitimidade na experiência constitucional brasileira. Constituição em sentido material e formal. 

Teoria das normas constitucionais: classificação e eficácia. A supremacia jurídica da Constituição. Interpretação 

e aplicabilidade das normas constitucionais. Hermenêutica constitucional. Direitos e garantias fundamentais. 

Bibliografia básica 

• LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

• SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

Bibliografia complementar 

• MORAES, A. de. Direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

• BASTOS, C. R. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

• CARVALHO, K. G.. Direito constitucional didático. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

• FERREIRA, P. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

• TAVARES, A. R. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL I 72h 

Ementa 

Introdução ao Direito Civil. A constitucionalização do Direito Civil. Pessoa natural. Personalidade e capacidade 

civil. Pessoa jurídica. Domicílio. Bens. Fatos jurídicos: negócio jurídico, ato jurídico lícito e ilícito. Plano da 

existência, validade e eficácia. Defeitos do negócio jurídico. Invalidade do negócio jurídico. Ato ilícito. Prescrição 

e decadência. 

Bibliografia básica 

• GAGLIANO, P. S. Novo curso de direito civil: parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

• TARTUCE, F. Direito civil: lei de introdução e parte geral. 9. ed. São Paulo: Método, 2013.  

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: parte geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

• SOUZA, P. N. Direito civil: parte geral. 2. ed. Leme: Edijur, 2014.  

• FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Curso de direito civil: parte geral e LINDB. 11. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2013.  

• NADER, P. Curso de direito civil: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

• DINIZ, M. H. de. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 
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3º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

HERMENÊUTICA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 36h 

Ementa 

Hermenêutica Jurídica e a Teoria Geral do Direito. Origens e métodos da interpretação. Escolas de interpretação. 

Lacunas e integração do ordenamento jurídico. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A linguagem 

jurídica e a argumentação. Persuasão e convencimento. A nova retórica. As premissas, formas e técnicas de 

argumentação. Os tipos de argumentos e o discurso jurídico. Aspectos linguísticos e estruturais da prática 

forense. 

Bibliografia básica 

• COELHO, F. U. Roteiro de lógica jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.  

• DAMIÃO, R. T. Curso de português jurídico. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

• MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Português forense: língua portuguesa para o curso de direito. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BITTAR, E. C. B. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• CHAMON JUNIOR, L. A. Teoria da argumentação jurídica: constitucionalismo e democracia em uma 

reconstrução das fontes no direito moderno. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  

• XAVIER, R. C. Português no direito. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

• FETZNER, N. L. C. (Org.). Argumentação jurídica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. 

• HENRIQUES, A. Prática da linguagem jurídica: solução de dificuldades, expressões latinas. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1998. 
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Componente Curricular Carga Horária 

PSICOLOGIA JURÍDICA 36h 

Ementa 

Concepções básicas da psicologia enquanto ciência: processos históricos e seus paradigmas científicos. 

Psicologia social e suas relações com a psicologia jurídica. Funções do psicólogo jurídico. Psicologia jurídica no 

Brasil e seus campos de atuação: família, infância e juventude, violência contra a mulher. Psicologia aplicada ao 

sistema penitenciário. Mediação de conflitos. 

Bibliografia básica 

• JESUS, F. Psicologia aplicada à justiça. Goiânia: AB, 2012. 

• JACQUES, M. das G. C. Psicologia social contemporânea. 8. ed. São Paulo: Vozes, 2003. 

• RODRIGUES, A. Psicologia social. 22. ed. São Paulo: Vozes, 2003. 

Bibliografia complementar 

• BRANDÃO, E.; GONÇALVES, H. S. Psicologia jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Nau, 2004. 

• FREIRE, I. R. Raízes da psicologia. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

• BRITO, L. M. T. de. Temas de psicologia jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999. 

• CAIRES, M. A. de F. Psicologia jurídica: implicações conceituais e aplicações práticas. São Paulo: Vetor, 

2003. 

• SILVA, D. M. P. da. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface da psicologia com o direito 

nas questões de família e infância. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 72h 

Ementa 

A Constituição de 1988: origem, princípios e objetivos fundamentais. Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos e 

partidos políticos. A organização federativa do Estado brasileiro. Organização dos poderes: executivo, legislativo 

e judiciário. Processo legislativo e constituição econômica. Funções essenciais à justiça. Defesa do Estado e 

instituições democráticas. 

Bibliografia básica 

• LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

• SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

Bibliografia complementar 

• MORAES, A. de. Direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

• BASTOS, C. R. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

• CARVALHO, K. G.. Direito constitucional didático. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

• FERREIRA, P. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

• TAVARES, A. R. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL II 72h 

Ementa 

Evolução das obrigações. Conceito, elementos e causas geradoras da obrigação. Modalidades das obrigações. 

Transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações. Inexecução das obrigações e suas 

consequências. Declarações unilaterais da vontade. Liquidação das obrigações. 

Bibliografia básica 

• DINIZ, M. H. de. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

• GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de direito civil: obrigações. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

• FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Curso de direito civil: direito das obrigações. 7. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2013. 

• TARTUCE, F. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Método, 

2013.  

• NADER, P. Curso de direito civil: obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

• VENOSA, S. de S. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 9. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PENAL I 72h 

Ementa 

Direito penal: conceito, evolução histórica e características. Princípios constitucionais penais. Fontes e 

interpretação do direito penal. Norma penal e conflito aparente. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço. 

Teoria jurídica do crime. Fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Iter criminis: consumação e 

tentativa. Dolo e culpa. Erro de tipo. Antijuridicidade. Culpabilidade. Concurso de pessoas. 

Bibliografia básica 

• JESUS, D. E. de. Direito penal: parte geral. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• GRECO, R. Curso de direito penal: parte geral. 15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. 

Bibliografia complementar 

• MlRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte geral. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

• NUCCI, G. de S. Manual de direito penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

• BRUNO, A. Direito penal: parte geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

• GRECO, R. Código penal comentado. 8. ed. . Niterói: Impetus, 2014. 

• PRADO, L. R. Curso de direito penal: parte geral. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO EMPRESARIAL I 72h 

Ementa 

Formação histórica do direito empresarial. Fontes. Teorias. Empresa e empresário. Nome empresarial. Prepostos 

e outros colaboradores da empresa. Estabelecimento empresarial. Obrigações gerais do empresário. Registro de 

empresa e de propriedade industrial. Teoria geral do direito societário. Sociedades empresárias. Contratação 

empresarial. Micro, pequena e média empresa. Extinção de sociedades. 

Bibliografia básica 

• COELHO, F. U. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• MAMEDE, G. Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

• BULGARELLI, W. Sociedades comerciais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia complementar 

• FAZZIO JUNIOR, W. Manual de direito comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

• MAMEDE, G. Manual de direito empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• MARTINS, F. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, 

sociedades comerciais, fundo de comércio. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

• NEGRÃO, R. Manual de direito comercial e de empresa. São Paulo: Saraiva, 2010.  v. 1. 

• REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2007.   v. 1. 
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4º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 72h 

Ementa 

Direito administrativo: noção e objeto. Princípios do direito administrativo. Administração pública. Poderes 

administrativos: atividades e responsabilidades. Atos administrativos. Agentes públicos. 

Bibliografia básica 

• CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2013. 

• MARINELA, F. Direito administrativo. 8. ed. Niterói: Impetus, 2014.  

• NOVELINO, M. Manual de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Método, 2014. 

Bibliografia complementar 

• DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• GASPARINI, D. Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• FIGUEIREDO, L. V. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

• MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

• OLIVEIRA, C. B. de. Manual de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL III 72h 

Ementa 

Teoria geral dos contratos. Contratos e sua função social. Formação, classificação e princípios informadores. 

Contratos em espécie e contratos inominados. Contratos aleatórios e atos unilaterais. Modos de extinção. Arras, 

estipulação em favor de terceiros. Vícios redibitórios e evicção. Contrato de transporte e contratos de seguro. 

Bibliografia básica 

• DINIZ, M. H. de. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 26. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• GAGLIANO, P. S. Novo curso de direito civil: contratos, teoria geral. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia complementar 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

• FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Curso de direito civil: direito dos contratos 3. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2013.  

• TARTUCE, F. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 8. ed. São Paulo: Método, 

2013.  

• PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil: contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

• NADER, P. Curso de direito civil: contratos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PENAL II 72h 

Ementa 

Sanção penal: conceito, panorama histórico, características e espécies. Princípios constitucionais relativos à 

pena. Penas privativas de liberdade. Penas restritivas de direitos. Pena de multa. Medidas de segurança. 

Aplicação da pena. Concurso de crimes. Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. Efeitos da 

condenação. Reabilitação. Ação penal. Extinção punibilidade. 

Bibliografia básica 

• JESUS, D. E. de. Direito penal: parte geral. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• GRECO, R. Curso de direito penal: parte geral. 15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. 

Bibliografia complementar 

• MlRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte geral. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

• NUCCI, G. de S. Manual de direito penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

• BRUNO, A. Direito penal: parte geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

• GRECO, R. Código penal comentado. 8. ed. . Niterói: Impetus, 2014. 

• PRADO, L. R. Curso de direito penal: parte geral. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO EMPRESARIAL II 72h 

Ementa 

Teoria geral do direito cambiário. Princípios gerais do direito cambiário: literalidade, autonomia e inoponibilidade 

de exceções pessoais, endosso, aval, protesto, prescrição, execução de títulos. Títulos de crédito: classificação, 

elementos. Letra de câmbio. Nota promissória. Cheque. Duplicata. Títulos de crédito industrial, rural, comercial e 

à exportação. Protesto e ação cambial. As relações creditícias estabelecidas pelos atuais processos da 

informática. 

Bibliografia básica 

• ALMEIDA, A. P. Teoria e prática dos títulos de crédito. 21. ed. São Paulo: Saraiva: 2002. 

• COELHO, F. U. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• FAZZIO JUNIOR, W. Manual de direito comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia complementar 

• ABRAO, N. Direito bancário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• MAMEDE, G. Manual de direito empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• MARTINS, F. Títulos de crédito. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense,  2010. 

• NEGRÃO, R. Manual de direito comercial e de empresa. São Paulo: Saraiva, 2010.  v. 2. 

• REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2007.   v. 2. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO FINANCEIRO 36h 

Ementa 

Direito financeiro: conceito e relação com outros ramos jurídicos. Atividade financeira do Estado. Necessidades 

públicas. Despesas e receitas públicas. Orçamento público. Crédito público. Instrumentos de controle. Tribunal 

de Contas. Dívida pública e precatórios. Empréstimo público. 

Bibliografia básica 

• HARADA, K. Direito financeiro e tributário. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• JARDIM, E. M. F. Manual de direito financeiro e tributário. 9. ed. São Paulo, 2008. 

• BALEEIRO, A. Uma introdução à ciência das finanças. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

Bibliografia complementar 

• CAMPOS, D. de. Direito financeiro e orçamentário. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

• CARNEIRO, C. Curso de direito tributário e financeiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• GIACOMONI, J. Orçamento público. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• OLIVEIRA, R. F. de. Manual de direito financeiro. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

• TORRES, R. L. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO AMBIENTAL 36h 

Ementa 

Introdução ao Direito Ambiental e Princípios Gerais. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Responsabilidade Civil Decorrente do Dano. Ambiental. Recursos Hídricos. 

Aspectos Jurídicos da Poluição. Degradação Ambiental e Dano. Ecológico. Áreas de Preservação Permanente. 

Novo Código Florestal. Patrimônio cultural. Direito Ambiental Internacional. Crimes Ambientais. 

Bibliografia básica 

• ANTUNES, P. de B. Direito ambiental. 123. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

• SIRVINSKAS, L. P. Manual de direito ambiental. 7. ed. São Paulo: Saraiva: 2009. 

Bibliografia complementar 

• BELTRÃO, A. F. G. Curso de direito ambiental. São Paulo: Método, 2009. 

• GRANZIERA, M. L. M. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. 

• BARROS, W. P. Curso de direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

• SILVA, J. A. da. Direito ambiental constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

• TRENEPOHL, T. D. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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5º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 72h 

Ementa 

Contratos administrativos. Licitações públicas. Serviços públicos: concessão, permissão, autorização. Bens 

públicos. Intervenção do Estado na propriedade privada e no domínio econômico. Controle da administração: 

processo e procedimento administrativo, controle legislativo e judiciário.  

Bibliografia básica 

• CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2013. 

• MARINELA, F. Direito administrativo. 8. ed. Niterói: Impetus, 2014.  

• NOVELINO, M. Manual de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Método, 2014. 

Bibliografia complementar 

• DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• GASPARINI, D. Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• FIGUEIREDO, L. V. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

• MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

• OLIVEIRA, C. B. de. Manual de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL IV 36h 

Ementa 

Evolução e funções da responsabilidade civil na atualidade. Responsabilidade extracontratual e contratual. 

Responsabilidade subjetiva e objetiva. Excludentes da responsabilidade civil. Responsabilidade civil por fato de 

terceiro. Responsabilidade civil por fato das coisas. A teoria do risco. Dano e sua liquidação. Ônus da prova. 

Transmissibilidade da obrigação de indenizar. Direito de regresso. Garantias de indenização. Responsabilidade 

do construtor e do incorporador. Responsabilidade profissional. Responsabilidade do transportador. 

Responsabilidade do segurador. Responsabilidade das instituições bancárias. Outras modalidades de 

responsabilidade. Sentença criminal e responsabilidade civil. Responsabilidade civil da administração pública. 

Bibliografia básica 

• CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• GAGLIANO, P. S. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

• DINIZ, M. H. de. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Bibliografia complementar 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

• TARTUCE, F. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Método, 

2013. 

• VENOSA, S. de S. Direito civil: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• MONTENEGRO FILHO, M.; PIRES FILHO, I.; MARANHÃO, D. de A. Responsabilidade civil: temais 

atuais. Recife: Bagaço, 2000. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PENAL III 72h 

Ementa 

Parte especial. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a propriedade imaterial. 

Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 

Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. 

Bibliografia básica 

• MlRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte especial. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2011. v. 3 

• CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte especial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

• GRECO, R. Curso de direito penal: parte especial. 10. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. v. 3. 

Bibliografia complementar 

• NUCCI, G. de S. Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. 

• DELMANTO, C. et. A. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• GRECO, R. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Impetus, 2014. 

• MASSON, C. Código penal comentado. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. 

• PRADO, L. R. Curso de direito penal: parte especial. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 

2 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO EMPRESARIAL III 72h 

Ementa 

Visão histórica do direito falimentar. Teoria geral do direito falimentar. Administração da falência. Comitê de 

credores. Assembleia geral de credores. Realização do ativo e solução do passivo. Créditos na falência. 

Pagamento aos credores. Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Recuperação judicial. 

Recuperação extrajudicial. Disposições penais na falência e na recuperação judicial e extrajudicial. Intervenção e 

liquidação extrajudicial. 

Bibliografia básica 

• ALMEIDA, A. P. de. Curso de falência e recuperação de empresa. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• COELHO, F. U. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

• FAZZIO JUNIOR, W. Lei de falência e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BEZERRA FILHO, M. J. Lei de recuperação de empresas e falências comentada. 6. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. 

• CAMPINHO, S. Falência e recuperação de empresa. 4. ed. São Paulo: Renovar, 2009. 

• MAMEDE, G. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

• NEGRÃO, R. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

• SZTAJN, R.; FRANCO, V. H. de M. Falência e recuperação da empresa em crise. São Paulo: Elsevier, 

2008.  
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 72h 

Ementa 

Atividade e poder tributário. Fontes do direito tributário. O sistema constitucional tributário. Competência 

tributária. Limitações ao poder de tributar. Tributos: conceito e espécies. Obrigação tributária. Crédito tributário. 

Bibliografia básica 

• HARADA, K. Direito financeiro e tributário. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• MACHADO, H. de B. Curso de direito tributário. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

• SABBAG, E. Manual de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

Bibliografia complementar 

• ALEXANDRE, R. Direito tributário esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2011. 

• BALEEIRO, A. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

• BORBA, C. Direito tributário: teoria e 1000 questões. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 

• CARNEIRO, C. Manual de direito tributário: teoria e prática com mais de 650 questões. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

• JARDIM, E. M. F. Manual de direito financeiro e tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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Componente Curricular Carga Horária 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 36h 

Ementa 

Conceitos fundamentais e evolução do direito processual. Direito processual: evolução, autonomia e relação com 

outros ramos do direito. Fontes do direito processual. Princípios gerais do direito processual. Teoria geral do 

processo: jurisdição, competência, ação e processo. Organização judiciária: estrutura orgânica nacional e 

estadual. Novas tendências em matéria de direito processual. 

Bibliografia básica 

• CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria geral do processo. 27. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2011. 

• MARINONI, L. G. Teoria geral do processo. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

• THEODORO JUNIOR, H. Curso de direito processual civil. 54. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. v. 1. 

Bibliografia complementar 

• ALVIM, E. A. Manual de direito processual. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

• DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. 10. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. 

• DINAMARCO, C. R. Fundamentos do processo civil moderno. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. v. 1. 

• MONTENEGRO FILHO, M. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 1. 

• SANTOS, M. A. Primeiras linhas de direito processual civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
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Componente Curricular Carga Horária 

MECANISMOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 

DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS 
36h 

Ementa 

Os mecanismos judiciais e extrajudiciais de soluções de conflitos: negociação, conciliação, mediação e 

arbitragem. Conceitos, especificidades, semelhanças e diferenças. Campos e áreas de atuação dos métodos 

alternativos. Definição de conflito. Técnicas de negociação. Mediação e conciliação judicial e extrajudicial. A 

confecção do acordo. O acordo homologado e o título judicial. Os efeitos jurídicos e legais do acordo e da 

homologação. O mediador e o conciliador: conduta ética, papel de cada um, procedimentos, características e 

requisitos. Arbitragem: princípios e conceitos fundamentais. Arbitragem e jurisdição. A arbitragem no Brasil. 

Estudo da Lei nº 9.307/1996. 

Bibliografia básica 

• BOMFIM, A. P. R. do; MENEZES, H. M. F. de. Mecs: manual de mediação, conciliação e arbitragem. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

• CARMONA, C. A. Arbitragem e processo: um comentário à lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

• GUILHERME, L. F. do V. A. Manual de arbitragem. 2. ed. São Paulo: Método, 2007. 

Bibliografia complementar 

• GARCEZ, J. M. R. (Coord.). A arbitragem na era da globalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

• PUCCI, A. N. (Coord.). Aspectos fundamentais da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

• ROCHA, J. de A. Lei de arbitragem: uma avaliação crítica. São Paulo: Atlas, 2008. 

• VASCONCELOS, C. E. de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 2008. 

• VERÇOSA, H. M. D. (Org.). Aspectos da arbitragem institucional. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 36h 

Ementa 

A propriedade privada de bens imateriais. Criação intelectual. Introdução à Propriedade Intelectual. Subsistemas 

do regime jurídico brasileiro: propriedade industrial e direito autoral. Tratados internacionais, OMPI, TRIPs 

(OMC). Patentes. Marcas. Contrafação de marcas. Desenhos industriais. Repressão às falsas indicações 

geográficas e à concorrência desleal. Titularidade privada e interesse público. Licenciamento compulsório. 

Direitos autorais. Regime jurídico do software. Procedimentos do INPI. Lei de inovação e reflexos no ambiente 

empresarial. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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6º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL V 72h 

Ementa 

Direito das coisas. Propriedade e posse: aquisição, transmissão, classificação e perda. Teorias explicativas. 

Efeitos da posse. Composse. Proteção possessória. Direitos de vizinhança. Condomínio. Direitos reais sobre 

coisas alheias. 

Bibliografia básica 

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• DINIZ, M. H. de. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• TARTUCE, F. Direito civil: direito das coisas. 5. ed. São Paulo: Método, 2013. v. 4. 

Bibliografia complementar 

• VENOSA, S. de S. Direito civil: direitos reais. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• GAGLIANO, P. S. Novo curso de direito civil: direito das coisas. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

• FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Curso de direito civil: direitos reais 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 

2013. v. 5. 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

• PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil: direitos reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PENAL IV 72h 

Ementa 

Parte especial. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. 

Crimes contra a administração pública. 

Bibliografia básica 

• GRECO, R. Curso de direito penal: parte especial. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. v. 4. 

• MlRABETE, J. F. Manual de direito penal: parte especial. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 3. 

• CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte especial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia complementar 

• DELMANTO, C. et. A. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• GRECO, R. Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Impetus, 2014. 

• MASSON, C. Código penal comentado. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. 

• PRADO, L. R. Curso de direito penal: parte especial. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 

3. 

• NUCCI, G. de S. Manual de direito penal: parte geral, parte especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 36h 

Ementa 

A administração tributária. Processo tributário, administrativo e judicial. Impostos federais, estaduais e 

municipais.  

Bibliografia básica 

• HARADA, K. Direito financeiro e tributário. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

• MACHADO, H. de B. Curso de direito tributário. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

• SABBAG, E. Manual de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

Bibliografia complementar 

• ALEXANDRE, R. Direito tributário esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2011. 

• BALEEIRO, A. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

• BORBA, C. Direito tributário: teoria e 1000 questões. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 

• CARNEIRO, C. Manual de direito tributário: teoria e prática com mais de 650 questões. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

• JARDIM, E. M. F. Manual de direito financeiro e tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 72h 

Ementa 

Das normas processuais civis. Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Das normas 

fundamentais do processo civil. Da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional. Da jurisdição e da 

ação. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Da competência interna. Da cooperação 

nacional. Dos sujeitos do processo. Das partes e dos procuradores. Da capacidade processual. Dos deveres das 

partes e dos procuradores. Dos procuradores. Da sucessão das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio. Da 

intervenção de terceiros. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Do Ministério Público. Da advocacia pública. Da 

defensoria pública. Dos atos processuais. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Da comunicação 

dos atos processuais. Das nulidades. Arts. 1º - 283, CPC 

Bibliografia básica 

• DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. 

• MARINONI, L. G. Processo de conhecimento. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. v. 2. 

• MONTENEGRO FILHO, M. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

Bibliografia complementar 

• SANTOS, M. A. Primeiras linhas de direito processual civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1 

• THEODORO JUNIOR, H. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual e processo 

conhecimento. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

• ALVIM, E. A. Direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

• CÂMARA, A. F. Lições de direito processual civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• DIDIER JUNIOR, F.; ZANATI JR., H. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 6. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2011. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 72h 

Ementa 

Direito processual penal: conceito, evolução, sistemas processuais penais, aplicação da lei penal no tempo e no 

espaço. Princípios fundamentais do processo penal. Inquérito policial. Ação penal. Ação civil ex-delicto. 

Jurisdição e competência. Questões e processos incidentes. 

Bibliografia básica 

• CAPEZ, F. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• NUCCI, G. de S. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

• TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R. Curso de Direito Processual Penal. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. 

Bibliografia complementar 

• BONFIM, E. M. Curso de processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• FEITOZA, D. Direito processual penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

• GRECO FILHO, V. Manual do processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• OLIVEIRA, E. P. de. Curso de processo penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 36h 

Ementa 

Jurisdição administrativa. Princípios e garantias constitucionais aplicáveis ao processo administrativo. Processo e 

procedimento administrativo: conceito, classificação e características. O Processo Administrativo Federal (Lei nº 

9.784/99): aplicabilidade, princípios, atos, prazos, fases, impugnações e recursos. Controle pelo Poder Judiciário. 

Processos administrativos de iniciativa da Administração Pública e dos administrados. Processo administrativo 

eletrônico. Processos administrativos especiais. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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7º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL VI 72h 

Ementa 

Formação da estrutura familiar. Antecedentes históricos. Pluralidade de gênero. Teoria da afetividade. Entidades 

familiares. Matrimônio formal e informal. Natureza jurídica do casamento. Dissolução da sociedade conjugal. 

Filiação. Regime protetivo e pacto antenupcial. Guarda conjunta e compartilhada. União estável. Formações 

familiares monoparentais. Adoção. Reconhecimento de filhos. Poder familiar. Parentesco. Tutela. Curatela. Bem 

de família. 

Bibliografia básica 

• DINIZ, M. H. de. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: direito de família. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• VENOSA, S. de S. Direito civil: direitos de família. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

Bibliografia complementar 

• NADER, P. Curso de direito civil: direito de família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

• DIAS, M. B. Manual de direito das famílias. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

• PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil: direito de família. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

• RODRIGUES, S. Direito civil: direito de família. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 72h 

Ementa 

Da distribuição e do registro. Do valor da causa. Da tutela provisória. Da tutela de urgência. Da tutela da 

evidência. Formação, suspensão e extinção do processo. Do procedimento comum. Disposições gerais. Da 

petição inicial. Da improcedência liminar do pedido. Da conversão da ação individual em ação coletiva. Da 

audiência de conciliação ou de mediação. Da contestação. Da reconvenção. Da revelia. Das providências 

preliminares e do saneamento. Do julgamento conforme o estado do processo. Da audiência de instrução e 

julgamento. Das provas. Arts. 284 – 484, CPC 

Bibliografia básica 

• DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e 

processo nos tribunais. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2011. 

• MONTENEGRO FILHO, M. Curso de direito processual civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 3. 

• SANTOS, M. A. Primeiras linhas de direito processual civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 2. 

Bibliografia complementar 

• MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Processo de conhecimento. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. 

• NUNES, E. D. Curso didático do direito processual civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 

• THEODORO JUNIOR, H. Curso de direito processual civil. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

• ALVIM, E. A. Direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

• GRECO FILHO, V. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 2. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 36h 

Ementa 

Provas. Sujeitos processuais. Prisão. Liberdade provisória. Atos processuais. Sentença. Coisa julgada. Aplicação 

provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. 

Bibliografia básica 

• CAPEZ, F. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• NUCCI, G. de S. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

• TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R. Curso de direito processual penal. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BONFIM, E. M. Curso de processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• FEITOZA, D. Direito processual penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

• GRECO FILHO, V. Manual do processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• OLIVEIRA, E. P. de. Curso de processo penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO DO TRABALHO I 72h 

Ementa 

Conceito, visão histórica e características do direito do trabalho. Empregado e empregador. Contrato individual 

de trabalho: conceito, natureza jurídica, características, classificação. Pressupostos. Relação de emprego e seus 

sujeitos. Duração do trabalho. Remuneração e salário. Adicionais. Férias. Estabilidade e FGTS. Alterações, 

suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Extinção do contrato de trabalho. Aviso prévio e 13º salário. 

Prescrição e decadência. Cálculos trabalhistas. Contratos atípicos de trabalho. Direito internacional do trabalho. 

Bibliografia básica 

• BARROS, A. M. de. Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

• MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• NASCIMENTO, A. M. Curso de direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar 

• GOMES, O.; GOTTSCHALK, E. Curso de direito do trabalho. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

• SARAIVA, R. Curso de direito processual do trabalho. 8. ed. São Paulo: Método, 2011. 

• ALMEIDA, A. P. CLT comentada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• CASSAR, V. B. Direito do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

• DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: LTR, 2014. 
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Componente Curricular Carga Horária 

PROCESSO CONSTITUCIONAL 36h 

Ementa 

Processo constitucional. Neoconstitucionalismo. A jurisdição constitucional. Princípios constitucionais do 

processo. Competência e organização interna do Supremo Tribunal Federal. Técnicas processuais de defesa da 

Constituição. O controle de constitucionalidade. A teoria da inconstitucionalidade e as técnicas das decisões. A 

declaração de nulidade da lei. Medidas processuais de defesa da Constituição. O recurso extraordinário. 

Súmulas vinculantes. Habeas corpus. Habeas data. Mandado de segurança. Mandado de injunção. Ação 

popular. Ação civil pública. 

Bibliografia básica 

• BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

• LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

• SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

Bibliografia complementar 

• DANTAS, P. R. de F. Direito processual constitucional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• SAMPAIO JÚNIOR, J. H. Processo constitucional: nova concepção de jurisdição. Rio de Janeiro: 

Método, 2008. 

• SIQUEIRA JUNIOR, P. H. Direito processual constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• BASTOS, C. R. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

• MORAES, A. de. Direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Componente Curricular Carga Horária 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  72h 

Ementa 

Visitas orientadas a órgãos jurisdicionais e assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e 

tribunais, com apresentação de relatórios circunstanciados. Simulações de prática das atividades forenses e não 

forenses. Elaboração de peças processuais e profissionais simuladas. Atuação em processos simulados. Estudo 

de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos findos. Treinamento 

simulado de técnicas de arbitragem, negociação, conciliação e mediação. 

Bibliografia básica 

• CASELLA, J. E. Manual de prática forense. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

• DALVI, L. Petições forenses comentadas. Mato Grosso do Sul: Contemplar, 2010. 

• ARAUJO JUNIOR, G. C. Prática processo civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia complementar 

• CAPEZ, F.; COLNAGO, R. H. Prática forense penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• CHOHFI, T. Prática forense trabalhista. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

• MAZZA, A.; ANDRADE, F. C. M. de. Prática de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009.  

• BOMFIM, A. P. R. do; MENEZES, H. M. F. de. Mecs: manual de mediação, conciliação e arbitragem. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

• LUZ, V. P. Manual do advogado. 22. ed. Florianópolis: Conceito, 2009. 
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8º SEMESTRE LETIVO 

  



 
 

 

85 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos/CESREI –  Faculdade Reinaldo Ramos/FARR  
Rua Almeida Barreto, 242, São José – Campina Grande/PB. (83) 3341 7997 |  cesrei.com.br 

 

Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO CIVIL VII 36h 

Ementa 

Direito sucessório. Princípios gerais do direito sucessório. Aceitação da herança. Renuncia à herança. A 

exclusão de herdeiros por indignidade. Herança jacente e vacante. Sucessão do ausente. A ordem da vocação 

hereditária. A sucessão dos descendentes. A sucessão dos demais parentes sucessórios. O direito de 

representação. A sucessão testamentária. Formas de testamento. Capacidade testamentária. As cláusulas 

testamentais. A revogação dos testamentos. Os legados. O fideicomisso. O direito de acrescer. As colações. O 

cálculo da legitima. O inventário. O pagamento das dívidas. A partilha. O arrolamento. 

Bibliografia básica 

• DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro: sucessões. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• FIUZA, C. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

Bibliografia complementar 

• PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil: direito das sucessões. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. 

• RODRIGUES, S. Direito civil: direito das sucessões. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

• VENOSA, S. de S. Direito civil: direito das sucessões. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• NADER, P. Curso de direito civil: direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

• DIAS, M. B. Manual das sucessões. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO DO TRABALHO II 72h 

Ementa 

Princípios do direito coletivo do trabalho. Incorporação das cláusulas normativas no contrato de trabalho. 

Organização sindical. Sistema confederativo. Centrais sindicais. Garantias da liberdade sindical. Proteção contra 

atos antissindicais. Representação e participação dos trabalhadores na empresa. Conflitos coletivos do trabalho: 

terminologia, conceito, classificação, formas de solução. Negociação coletiva de trabalho: funções, níveis, 

procedimentos. Direito de greve: titularidade e características. Efeitos no contrato de trabalho. 

Bibliografia básica 

• BARROS, A. M. de. Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

• MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• NASCIMENTO, A. M. Curso de direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar 

• GOMES, O.; GOTTSCHALK, E. Curso de direito do trabalho. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

• SARAIVA, R. Curso de direito processual do trabalho. 8. ed. São Paulo: Método, 2011. 

• ALMEIDA, A. P. CLT comentada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• CASSAR, V. B. Direito do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. 

• DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: LTR, 2014. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 72h 

Ementa 

Da sentença e da coisa julgada. Da liquidação de sentença. Do cumprimento da sentença. Dos Procedimentos 

Especiais. Do processo de execução. Da execução em geral. Das diversas espécies de execução. Dos 

embargos à execução. Da suspensão e da extinção do processo de execução. Arts. 485 – 925, CPC. 

Bibliografia básica 

• THEODORO JUNIOR, H. Curso de direito processual civil. 42. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. v. 3. 

• MONTENEGRO FILHO, M. Curso de direito processual civil: teoria geral dos recursos, recursos em 

espécie, processo de execução. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2. 

• MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Processo de execução. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

Bibliografia complementar 

• WAMBIER, L. R. Curso avançado de processo civil: execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. 

• ALVIM, E. A. Direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

• GRECO FILHO, V. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 3. 

• NUNES, E. D. Curso didático do direito processual civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 

• SANTOS, M. A. Primeiras linhas de direito processual civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL PENAL III 36h 

Ementa 

Procedimento comum: ordinário e sumário. Procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Procedimentos especiais: crimes de falência, crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, crimes 

contra a honra, crimes contra a propriedade imaterial, restauração de autos extraviados. Procedimento especial 

da lei antidrogas (Lei nº 11.343/06) e da lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). 

Bibliografia básica 

• CAPEZ, F. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• NUCCI, G. de S. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

• TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R. Curso de direito processual penal. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BONFIM, E. M. Curso de processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• FEITOZA, D. Direito processual penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

• GRECO FILHO, V. Manual do processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• OLIVEIRA, E. P. de. Curso de processo penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO DO CONSUMIDOR 36 h 

Ementa 

A evolução jurídica do direito do consumidor no Brasil. Direito do consumidor: conceito, objeto e princípios 

básicos. Fundamentos da proteção jurídica ao consumidor. Relação de consumo: consumidor, fornecedor, 

produtos e serviços. Política nacional de relação de consumo. A responsabilidade civil nas relações de consumo. 

Prescrição e decadência. Desconsideração da personalidade jurídica. Práticas comerciais no mercado de 

consumo e proteção contratual do consumidor. Práticas abusivas. Contratos de adesão. Os órgãos de proteção 

ao consumidor. Sanções administrativas. Defesa do consumidor em juízo. Ações coletivas. Processo civil do 

consumidor. Crimes contra as relações de consumo. 

Bibliografia básica 

• NUNES, L. A. R. Curso de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• CAVALIERI FILHO, S. Programa de direito do consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• FILOMENO, J. G. B. Manual de direitos do consumidor. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

Bibliografia complementar 

• COSTA JUNIOR, P. J. da. Crimes contra o consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

• GARICA, L. M. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Impetus, 

2010. 

• NORAT, M. S. L. Direito do consumidor: oferta e publicidade. Leme: Anhanguera, 2010. 

• THOMAZ, A. C. M. Lições de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 

• ALMEIDA, J. B. de. Manual de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 36h 

Ementa 

Ética geral: conceito, fontes e relações com outras disciplinas. Ética e moral. Ética e justiça. Ética jurídica: 

fundamentos e a formação ética do operador do direito. Princípios gerais da deontologia forense. Código de ética 

profissional e o estatuto da OAB. Proibições e impedimentos. Deveres e direitos profissionais. Ética e outras 

profissões jurídicas. Bioética: conceitos e fundamentos filosóficos, jurídicos e políticos. Questões éticas 

contemporâneas. 

Bibliografia básica 

• BITTAR, E. C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

• COSTA, E. F. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

Bibliografia complementar 

• COMPARATO, F. K. Ética, direito, moral e religião no mundo moderno. 2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010. 

• DINIZ, M. H. O estado atual do biodireito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• ADEODATO, J. M. Ética & retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

• PERELMAN, C. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

• ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
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Componente Curricular Carga Horária 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  72h 

Ementa 

Visitas orientadas a órgãos jurisdicionais e assistência de audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e 

tribunais, com apresentação de relatórios circunstanciados. Simulações de prática das atividades forenses e não 

forenses. Elaboração de peças processuais e profissionais simuladas. Atuação em processos simulados. Estudo 

de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos findos. Treinamento 

simulado de técnicas de arbitragem, negociação, conciliação e mediação. 

Bibliografia básica 

• CASELLA, J. E. Manual de prática forense. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

• OLIVEIRA, A. de. Manual de prática trabalhista. 44. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• RODRIGUES, R. T. Práticas forenses. 9. ed. São Paulo: Mundo Jurídico, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BOMFIM, A. P. R. do; MENEZES, H. M. F. de (Coord.). Mecs: manual de mediação, conciliação e 

arbitragem. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

• LUZ, V. P. Manual do advogado. 22. ed. Florianópolis: Conceito, 2009. 

• MAZZA, A.; ANDRADE, F. C. M. de. Prática de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009.  

• NUCCI, G. de S. Prática forense penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

• DALVI, L. Petições forenses comentadas. Mato Grosso do Sul: Contemplar, 2010. 
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9º SEMESTRE LETIVO 
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Componente Curricular Carga Horária 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 36h 

Ementa 

Fundamentos teórico-metodológicos do processo de investigação científica em Direito. Processos, métodos e 

técnicas da pesquisa jurídica. A monografia jurídica: a escolha do tema, o projeto de pesquisa e sua elaboração. 

As normas técnicas de redação da monografia jurídica. As normas da ABNT para citação e referências 

bibliográficas. 

Bibliografia básica 

• ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• MÁTTAR, J. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BITTAR, E. C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de 

direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  

• MARCONI, M. de A.. Metodologia científica para o curso de direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

• MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

• MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

• GIL, A. de L. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 72h 

Ementa 

Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Da ordem dos processos e dos 

processos de competência originária dos tribunais. Dos recursos. Das disposições finais e transitórias. Arts. 926 

– 1072, CPC. 

Bibliografia básica 

• THEODORO JUNIOR, H. Curso de direito processual civil. 45. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.  v. 3. 

• WAMBIER, L. R. Curso avançado de processo civil: processo cautelar e procedimentos especiais. 9. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

• MONTENEGRO FILHO, M. Curso de direito processual civil.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 3. 

Bibliografia complementar 

• NUNES, E. D. Curso didático do direito processual civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 

• MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Processo cautelar. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

• GRECO FILHO, V. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 3. 

• MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Procedimentos especiais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. 

• ALVIM, E. A. Direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL PENAL IV 72h 

Ementa 

Recursos. Nulidades. Processos de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e 

de outros tribunais (Leis nº 8.038/90 e 8.658/93). Ações penais autônomas (habeas corpus, mandado de 

segurança e revisão criminal). Relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras. 

Bibliografia básica 

• CAPEZ, F. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

• NUCCI, G. de S. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

• TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R. Curso de direito processual penal. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. 

Bibliografia complementar 

• BONFIM, E. M. Curso de processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• FEITOZA, D. Direito processual penal. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

• GRECO FILHO, V. Manual do processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• OLIVEIRA, E. P. de. Curso de processo penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 

• TOURINHO FILHO, F. da C. Manual de processo penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA 36h 

Ementa 

Origem do direito processual do trabalho e evolução da Justiça do Trabalho no Brasil. Organização e 

funcionamento da Justiça do Trabalho. Princípios norteadores do processo do trabalho. Formação do processo 

trabalhista. Representação e seus pressupostos. Dissídios individuais e coletivos. A estrutura procedimental 

trabalhista. Fase postulatória. Fase probatória. Suspensão e extinção antecipada do processo. Sentença. 

Execução. Recursos. Procedimentos especiais e rito sumário. 

Bibliografia básica 

• ALMEIDA, A. P. de. Curso prático de processo do trabalho. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

• MARTINS, S. P. Direito processual do trabalho. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

• NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao processo do trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar 

• GIGLIO, W. Direito processual do trabalho. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

• LEITE, C. H. B. Curso de direito processual do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

• MARTINS FILHO, I. G. da S. Manual de direito e processo do trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• SCHIAVI, M. Manual de direito processual do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

• SARAIVA, R. Curso de direito processual do trabalho. 6. ed. São Paulo: Método, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO INTERNACIONAL 72h 

Ementa 

Ordem jurídica na sociedade internacional. Gênese histórica do direito internacional público. Sujeitos, fontes e 

fundamentos do direito internacional público. Ordem internacional. Tratados e convenções internacionais. 

Organizações Internacionais. Introdução ao direito internacional privado. Princípios. Fontes. Competência 

internacional e imunidade de jurisdição. Elementos de conexão. Aplicação da lei estrangeira. Qualificação. 

Nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro. Medidas compulsórias de retirada do território nacional: 

expulsão, deportação e extradição. 

Bibliografia básica 

• ACCIOLY, H.; CASELLA, P. B.; SILVA, G. E. N. Manual de direito internacional público. 18. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004. 

• REZEK, J. F. Direito internacional público. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• PORTELA, P. H. G. Direito internacional público e privado. 3. ed. Salvador: Jus Podivm, 2011. 

Bibliografia complementar 

• VARELLA, M. D. Direito internacional público. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

• MAZZUOLI, V. de O. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 

• AMARAL JUNIOR, A. Introdução ao direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2008. 

• RECHSTEINER, B. W. Direito internacional privado: teoria e prática. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• BASSO, M. Direito internacional privado: manual de legislação. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 72h 

Ementa 

Seguridade e previdência social. Assistência social. Risco social. Solidariedade. Modelos de previdência. 

Princípios da seguridade social. Direito previdenciário: conceito, natureza, objeto e características. Regimes 

previdenciários: geral e especiais. Custeio da seguridade social. A relação jurídica previdenciária: sujeitos, 

elementos e características. Beneficiários: segurados e dependentes. Prestações. Benefícios previdenciários. 

Benefícios assistenciais ao idoso e ao portador de deficiência. 

Bibliografia básica 

• VIEIRA, M. A. R. Manual de direito previdenciário. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. 

• AGNELO, D. Direito previdenciário. São Paulo: Rideel, 2006. 

• MARTINS, S. P. Direito da seguridade social. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia complementar 

• MARTINEZ, W. N. Curso de direito previdenciário. 4. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

• IBRAHIM, F. Z. Curso de direito previdenciário. 15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

• DIAS, E. R. Curso de direito previdenciário. 3. ed. São Paulo: Método, 2012. 

• JULIÃO, P. A. M. Curso básico de direito previdenciário. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

• KERTZMAN, I. Curso prático de direito previdenciário. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013. 
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Componente Curricular Carga Horária 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III  72h 

Ementa 

Atividades reais de prática forense, com atendimento à população, elaboração de peças e acompanhamento de 

processos judiciais, sob a responsabilidade do Núcleo de Prática Jurídica. 

Bibliografia básica 

• CASELLA, J. E. Manual de prática forense. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

• LUZ, V. P. Manual do advogado. 22. ed. Florianópolis: Conceito, 2009. 

• COLGANO, R.; SOUZA, J. N. de. Prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Bibliografia complementar 

• ISHIDA, V. K. Prática jurídica penal. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

• MAZZA, A.; ANDRADE, F. C. M. de. Prática de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. 

• MUCCIO, H. Prática de processo penal: teoria e modelos. 5. ed. São Paulo: Método, 2009. 

• RODRIGUES, R. T. Práticas forenses. 9. ed. São Paulo: Mundo Jurídico, 2010. 

• BOMFIM, A. P. R. do; MENEZES, H. M. F. de. Mecs: manual de mediação, conciliação e arbitragem. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 
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10º Semestre Letivo 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 36h 

Ementa 

A doutrina da proteção integral no âmbito da Constituição Federal. Os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. A política de atendimento. Medidas de proteção. Medidas socioeducativas. Remissão. Conselhos 

de direitos e tutelares. Acesso à justiça da infância e da juventude. Procedimentos e recursos. Proteção judicial 

aos interesses individuais, difusos e coletivos. Ministério Público. Advogado. Crimes e das infrações 

administrativas. 

Bibliografia básica 

• BARROS, G. F. de M. Estatuto da criança e do adolescente: lei n. 8.069/1990. 4. ed. Salvador: Jus 

Podivum, 2011. 

• ISHIDA, V. K. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

• TAVARES, J. de F. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. 

Bibliografia complementar 

• CURY, M. Estatuto da criança e do adolescente comentado. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

• ELIAS, R. J. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• GUERRA, C. E. Estatuto da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

• MACIEL, K. R. F. L. A. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 

• MESSEDER, H. Entendendo o estatuto da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITOS HUMANOS 36h 

Ementa 

Estudo do conceito, fundamentos, evolução e significado contemporâneo dos direitos humanos. Fundamentação 

histórica e filosófica. Afirmação histórica e jurídica. Processo de internacionalização. Universalidade e 

indivisibilidade. Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. O Brasil e a proteção dos direitos 

humanos. Formação, autonomia e consolidação do direito internacional dos direitos humanos. Convergências 

entre o direito internacional dos direitos humanos, o direito humanitário e o direito dos refugiados. 

Bibliografia básica 

• MORAES, A. de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentário aos arts. 1º ao 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

• COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• PIOVESAN, F. direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

Bibliografia complementar 

• BOITEUX, E. A. P. C. (Org.). Direitos humanos: estudos em homenagem ao Prof. Fábio Konder 

Comparato. Salvador: Jus Podivm, 2010. 

• BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

• LEITE, C. H. B. Direitos humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 

• FERREIRA FILHO, M. G. Direitos humanos fundamentais. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• PENTEADO FILHO, N. S. Direitos humanos: doutrina e legislação. 3. ed. São Paulo: Método, 2009. 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO DIGITAL 36 h 

Ementa 

Introdução ao Direito Digital. A Lei do Processo Eletrônico. Direito do Consumidor no meio Eletrônico. 

Responsabilidade Civil dos Provedores. Monitoramento Eletrônico. Crimes Contra Honra e Estelionato Eletrônico. 

Contratos Eletrônicos. O Valor Probante das Provas Obtidas no Meio Eletrônico. Direito Digital e Direito 

Comunitário. Propriedade intelectual e Propriedade industrial. Marco Civil da Internet. Relações de consumo no 

meio eletrônico. Responsabilidade civil dos usuários da internet e de provedores de serviços. Contratos 

eletrônicos. Crimes virtuais e “cyber terrorismo”. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 108h 

Ementa 

Escolha do orientador. Apresentação pelo aluno do aceite do professor orientador. Elaboração do pré-projeto de 

pesquisa. Desenvolvimento da pesquisa e produção do texto da monografia. Depósito do TCC. Defesa pública do 

TCC. 

Bibliografia básica 

• FANCHIN, O. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

• ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos de 

graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia complementar 

• MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

• VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

• COOPER, D. R. Métodos de pesquisa em administração. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

• MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

• MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 
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Componente Curricular Carga Horária 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV  72h 

Ementa 

Atividades reais de prática forense, com atendimento à população, elaboração de peças e acompanhamento de 

processos judiciais, sob a responsabilidade do Núcleo de Prática Jurídica. 

Bibliografia básica 

• CASELLA, J. E. Manual de prática forense. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

• LUZ, V. P. Manual do advogado. 22. ed. Florianópolis: Conceito, 2009. 

• COLGANO, R.; SOUZA, J. N. de. Prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Bibliografia complementar 

• ISHIDA, V. K. Prática jurídica penal. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

• MAZZA, A.; ANDRADE, F. C. M. de. Prática de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. 

• MUCCIO, H. Prática de processo penal: teoria e modelos. 5. ed. São Paulo: Método, 2009. 

• RODRIGUES, R. T. Práticas forenses. 9. ed. São Paulo: Mundo Jurídico, 2010. 

• BOMFIM, A. P. R. do; MENEZES, H. M. F. de. Mecs: manual de mediação, conciliação e arbitragem. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 
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COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 
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Componente Curricular Carga Horária 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 36 h 

Ementa 

Juizados especiais cíveis. Criação dos juizados. Princípios. Competência. Juiz, conciliadores e juízes leigos. 

Partes. Atos processuais. Pedido. Citações e intimações. Revelia. Conciliação e juízo arbitral. Instrução e 

julgamento. Sentença. Recursos. Execução. Juizados especiais criminais. Composição. Competência. Princípios. 

Atos processuais. Citação e intimação. Fase preliminar. Conciliação. Transação penal. Ação penal. 

Procedimento. Ministério Público. Sentença. Recursos. Execução. Suspensão condicional do processo. 

Bibliografia básica 

• CHIMENTI, R. C. Teoria e prática dos juizados especiais cíveis estaduais e federais. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

• TOURINHO FILHO, F. da C. Comentários à lei dos juizados especiais criminais. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

• JESUS, D. E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar 

• MOREIRA, R. de A. Juizados especiais criminais. Salvador: Jus Podivm, 2009. 

• ROCHA, F. B. Juizados especiais cíveis. 5. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 

• FIGUEIRA JUNIOR, J. D.; TOURINHO NETO, F. da C. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais. 

6. ed. São Paulo: RT, 2009. 

• CÂMARA, A. F. Juizados especiais cíveis estaduais, federais e da fazenda pública. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2010. 

• CARVALHO, R. O. de. Juizados especiais cíveis e criminais. 5. ed. Campo Grande: Contemplar, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

TUTELA COLETIVA DE DIREITOS 36 h 

Ementa 

Lógica individualista do Código de Processo Civil. Direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais 

homogêneos. Fundamentos do Direito Processual Coletivo. Processo coletivo. Tutela jurisdicional. Tutela 

coletiva.  Tutela de direitos coletivos.  Tutela coletiva de direitos.  Subsistema da Lei de Ação Civil Pública. Ação 

civil pública. Tutela coletiva de direitos individuais. Subsistema do Código de Defesa do Consumidor. Ação civil 

coletiva. Ação popular e mandado de segurança coletivo. Aspectos polêmicos do processo coletivo: legitimidade, 

litispendência, coisa julgada e execução. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO AGRÁRIO 36 h 

Ementa 

Teoria geral do direito agrário. A reforma agrária e os movimentos sociais. Política agrícola e agronegócio. 

Função social e desapropriação da propriedade rural para fins de reforma agrária. Contratos agrários. O imóvel 

rural. Usucapião especial rural. Crédito e seguro agrícolas. Tributação da terra e sobre a atividade rural. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO ELEITORAL 36 h 

Ementa 

Histórico, conceito, fontes e princípios. Constituição e direito eleitoral. Organização judiciária eleitoral. Sistemas 

eleitorais. Partidos políticos. Alistamento eleitoral. Elegibilidade e inelegibilidade. Lei da Ficha Limpa. Registro de 

candidatos e impugnações. Propaganda política. Abuso de poder eleitoral. Votação e apuração. Diplomação. 

Ações judiciais eleitorais. Investigação judicial eleitoral. Ação de impugnação ao mandato. Representações 

eleitorais. Recursos eleitorais. Crimes eleitorais. Processo penal eleitoral. 

Bibliografia básica 

• RAMAYANA, M. Direito eleitoral. 10. ed. São Paulo: Impetus, 2010. 

• VELLOSO, C. M. da S.; AGRA, W. de M. Elementos de direito eleitoral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

• CÂNDIDO, J. J. Direito eleitoral brasileiro. 14. ed. São Paulo: Edipro, 2010.  

Bibliografia complementar 

• GOMES, J. J. Direito eleitoral. 6. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. 

• ALMEIDA, R. M. de. Curso de direito eleitoral. 5. ed. Salvador: Jus Podivm, 2011. 

• CASTRO, E. de R. Teoria e prática de direito eleitoral. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 

• COSTA, A. S. da. Instituições de direito eleitoral. 8. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. 

• MELO, H. Direito eleitoral para concursos. 2. ed. São Paulo: Método, 2010. 
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Componente Curricular Carga Horária 

LEIS PENAIS ESPECIAIS 36 h 

Ementa 

História das ideias penais. Evolução do direito penitenciário. As penas no direito penal brasileiro. Sistemas 

penitenciários. Ciência das prisões. Autonomia do direito penitenciário. Fontes. A figura do presidiário: seus 

direitos e deveres. Disciplina carcerária. Sanções disciplinares. Trabalho do preso. Órgãos da execução. 

Regimes prisionais. Progressão e regressão de regime. Remissão da pena. Autorizações de saída. Incidentes de 

execução. Recuperação do delinquente. Procedimento judicial e instrumentos processuais atinentes à execução 

penal. Crimes contra a ordem tributária.  

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

MEDICINA FORENSE 36 h 

Ementa 

Noções gerais sobre medicina forense. Perícias e peritos médico-legais. Traumatologia, sexologia e tanatologia 

médico-legal. A utilização da ciência médico-legal na interpretação de laudos no âmbito das legislações penal e 

processual. A criminalística no contexto do processo penal. 

Bibliografia básica 

• CARDOSO, L. M. Medicina legal para o acadêmico do direito. 2. ed. São Paulo: Del Rey, 2009. 

• CROCE, D. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

• FRANÇA, G. V. de. Medicina legal. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Bibliografia complementar 

• GOMES, H. Medicina legal. 33. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2003. 

• LUIZ, C. Medicina legal. 4. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

• MARANHÃO, O. R. Curso básico de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

• GRECO, R. Medicina legal a luz do direito penal e do direito processual penal. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2009. 

• EÇA, A. J. Roteiro de medicina legal. São Paulo: Forense, 2003. 
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Componente Curricular Carga Horária 

LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 36 h 

Ementa 

Vocabulário básico de LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Expressão corporal e facial. 

Alfabeto manual. Sinais. Convenções de LIBRAS. Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais. Estrutura 

gramatical de LIBRAS. Princípios linguísticos. Diálogos e narrativas em LIBRAS. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO ECONÔMICO 36 h 

Ementa 

Relações entre Direito e economia. Sistema econômico e sistema jurídico. A norma monetária. Princípios 

constitucionais da atividade econômica. A disciplina dos preços e a livre concorrência sob o prisma jurídico. A 

disciplina jurídica de produção, comércio e consumo: repartição de competência. Sistema financeiro nacional. O 

Direito e os "pacotes econômicos". A globalização da economia e o Direito Econômico. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITOS ESPECIAIS: GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 36 h 

Ementa 

Indígenas – Aspectos históricos dos indígenas no Direito Brasileiro. Os Índios e os Direitos Humanos. Terras 

Indígenas em face da Constituição de 1988 e da Convenção 169/OIT. Legislação Indígena Pátria. As ONGs 

defensoras dos índios. LGBTs. Negros. Deficientes Físicos – Introdução e Conceito. Entidades de defesa dos 

deficientes Físicos. Legislação Específica relativa aos Deficientes Físicos. Mulheres – Aspectos Históricos da 

Condição Feminina. O Caráter Subordinado da Mulher e seus Direitos Fundamentais. O Poder Familiar. A Mulher 

e o trabalho. A Legislação Especial Relativa à Mulher. Entidades de Defesa da Mulher. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO, MÍDIA E NOVAS TECNOLOGIAS 36 h 

Ementa 

Introdução à Mídia e Comunicação Social. Propriedade Intelectual na Mídia. Liberdade de Imprensa. Direito à 

Informação. Responsabilidade do Jornalista. Manipulação da informação. Atuação Legislativa. Conselho de 

Comunicação Social. Organizações Internacionais. Regulamentação Publicitária. Biografias. Mídia e Tecnologia. 

Internet. Meios de comunicação em massa e Direito. Relação da Mídia e da Cidadania no processo de análise 

crítica sobre o que é cidadania e o que é subcidadania a partir do discurso midiático.  

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

BIOÉTICA E BIODIREITO 36 h 

Ementa 

Ética. Bioética. Biodireito. 1.1. Conceitos. Princípios. Conteúdo. 2. Direitos da personalidade. Biotecnologia. 

Biométrica. 3. Direito à vida. 3.1. Início da vida. Condição jurídica do embrião e do nascituro. Aborto. Reprodução 

humana assistida. Repercussões nas relações familiares e sucessórias. 3.2. Direito à saúde. Direito à integridade 

física e psíquica. Saúde pública e vigilância sanitária. Código de Ética Médica e direitos do paciente. Informação 

genética e direito ao sigilo. Sexualidade, intersexualidade e transexualidade. 3.3. Direito ao corpo e às partes do 

corpo. Doação e transplante de órgãos, tecidos e células. Limite do sofrimento humano, recusa a tratamento e 

direito à morte digna. Formas de alienação da vida: eutanásia, ortotanásia e suicídio assistido. Testamento vital. 

Clonagem. Pesquisa e utilização de células-tronco. 4. Engenharia genética ambiental. Impacto ambiental 

provocado pela biotecnologia. Biodiversidade e patrimônio genético. 

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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Componente Curricular Carga Horária 

DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEMIÁRIDO 36 h 

Ementa 

Conceito de políticas públicas. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação, implementação e controle 

de políticas públicas. Epistemologia das políticas públicas. Estado de Bem Estar, Cidadania e Desenvolvimento 

Econômico. Avaliação dos condicionantes e dos efeitos das Políticas Públicas. Estudos de caso sobre 

desenvolvimento regional. Políticas públicas para a agricultura familiar. Agroecologia. Políticas públicas para o 

combate à seca e desertificação. Políticas públicas para segurança alimentar. Políticas públicas e experiências 

no nordeste. Convivências com o semiárido e com o meio rural.  

Bibliografia básica 

 

Bibliografia complementar 
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 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A metodologia de ensino no curso de Direito da FARR tem como fundamento o modelo pedagógico do 

aprender fazendo, em que o aluno, sujeito de sua aprendizagem, é familiarizado com as questões próprias do Direito, 

de forma interdisciplinar, desde o 1º semestre letivo. 

O eixo de desenvolvimento desse modelo pedagógico aponta que o conhecimento acontece de forma 

dinâmica, multidisciplinar, através da ação-reflexão-ação. Assim, os alunos discutirão com seus professores questões 

atuais do Direito, de acordo com o contexto socioeconômico-cultural que interfere diretamente no desenvolvimento 

dos questionamentos, buscando nos conteúdos curriculares as explicações teóricas que respaldem as intervenções 

e interpretações jurídicas. 

As atividades didáticas ocorrerão mediante aulas teóricas e práticas, com execução em organizações 

públicas, privadas e/ou não-governamentais. A interdisciplinaridade entre os conteúdos curriculares deve ser buscada 

de forma horizontal (entre as disciplinas de um mesmo período curricular) e de modo vertical (entre as disciplinas dos 

diferentes períodos curriculares).   

Cada professor fará constar em seu plano de curso a metodologia de ensino a ser utilizada, em 

concordância com a natureza do componente curricular e sua finalidade na formação do egresso. A ordem é enfatizar, 

sempre, em todos os componentes curriculares, a articulação efetiva e plena entre teoria e prática.  

Além disso, os professores serão incentivados a adotar metodologias inovadoras, centradas no modelo do 

aprender fazendo, visando a competências para uma atuação articulada com as realidades local e regional. 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Reserva-se, exclusivamente, para alunos 

matriculados no Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. Ele não se confunde com o estágio 

profissional. Dessa forma, ainda que nem todos os alunos possam realizar estágio profissional, todos eles são 

obrigados a cumprir o estágio curricular. 

A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento 

das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. O Estágio Supervisionado deve proporcionar ao 

aluno a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação. A 

concepção e organização das atividades práticas adequam-se, de um lado, ao perfil profissional concebido no projeto 

pedagógico e, de outro, aos conteúdos dos eixos de formação fundamental e profissional, trazendo ao aluno uma 

perspectiva integrada da formação teórica e prática. 

As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, sem utilização de aulas expositivas, 

compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, assistência e 

atuação em audiências e sessões, visitas relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, treinamento 

de arbitragem, negociação, conciliação e mediação, resolução de questões de deontologia e legislação profissional, 

tudo sob o controle, orientação e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica. 

O estudo do Código de Ética e Disciplina das profissões jurídicas deve perpassar todas as atividades 

vinculadas ao Estágio Supervisionado. 
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As atividades de Estágio Supervisionado podem ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que se possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 

contempladas pela formação jurídica. 

O Estágio Supervisionado é realizado nos 7º, 8º, 9º e 10º semestres letivos do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. O aluno deve desenvolver uma programação que totalize a carga horária 

mínima de 432 horas, a ser cumprida conforme determinado na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito. 

Nos 7º e 8º semestres do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, são oferecidos 

os componentes curriculares Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, com carga horária total de 216 

horas, a ser cumprida em atividades de visitas orientadas e de prática simulada. 

As visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a assistência de audiências 

reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com apresentação de relatórios das audiências. Das visitas 

programadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados, a serem apresentados ao Professor de Estágio para 

avaliação. 

A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses, a elaboração de 

peças processuais e profissionais simuladas e a atuação em processos simulados. A pauta de atividades simuladas 

inclui, ainda, o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos findos, 

além do treinamento simulado de técnicas de arbitragem, negociação, conciliação e mediação. 

Para fins de realização das atividades de prática simulada, os alunos do Estágio Supervisionado são 

divididos em equipes de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 25 estudantes. 

Nos 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, são oferecidos 

os componentes curriculares Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, com carga horária total de 216 

horas, a ser cumprida em atividades de prática real. 

A prática real é realizada na própria Instituição, no Núcleo de Prática Jurídica, admitindo-se sua realização 

parcial por meio de convênios em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa pública ou privada. 

A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de peças processuais e o 

acompanhamento dos respectivos processos através do Núcleo de Prática Jurídica. Para fins de atendimento junto 

ao Núcleo de Prática Jurídica, os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de no mínimo 03 (três) 

e no máximo 05 (cinco) estudantes. 

As atividades conveniadas não devem ultrapassar 50% do tempo exigido para conclusão do estágio, e são 

realizadas sob supervisão da Faculdade Reinaldo Ramos, com elaboração de relatórios. 

O tempo de estágio realizado pelo aluno na Defensoria Pública, a partir do 9º semestre do Curso de 

Graduação em Direito e, na forma do artigo 145 da Lei Complementar nº 80/94, pode ser aproveitado para fins de 

estágio curricular independentemente da existência de convênio com a Faculdade Reinaldo Ramos, respeitando-se 

o limite de 50% da carga horária exigida pelo Curso de Graduação em Direito para as atividades de prática real. 

O Estágio Profissional de Advocacia, previsto na Lei nº 8.906/1994, poderá ser oferecido pela Faculdade 

Reinaldo Ramos, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, mediante a celebração de convênio com o Conselho 

Seccional da OAB. Nesse caso, o Estágio Profissional de Advocacia será revestido das seguintes características: 

I – é extracurricular e destina-se, exclusivamente, a qualificar para a profissão de advogado e habilitar para 

inscrição no quadro de estagiários da OAB; 
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II – tem a duração mínima de 02 (dois) anos e carga horária igual ou superior a 300 (trezentas) horas; 

III – deve incluir, necessariamente, o estudo e análise do Estatuto da Advocacia e da OAB, além do Código 

de Ética e Disciplina. 

O Estágio Profissional de Advocacia pode computar a carga horária do Estágio Supervisionado, devendo 

complementá-la com: 

I – 70 (setenta) horas dedicadas a treinamento em atividades práticas e típicas da advocacia, em escritórios 

de advocacia, sociedade de advogados, departamentos ou serviços jurídicos de órgãos públicos, entidades 

ou associações, todos credenciados junto à Comissão de Estágio e Exame de Ordem do Conselho 

Seccional da OAB respectivo;  

II – 30 (trinta) horas para estudo e análise do Estatuto da Advocacia e da OAB, além do Código de Ética e 

Disciplina, salvo se já estiverem integradas ao Estágio Supervisionado. 

Os alunos que desejarem cumprir apenas as atividades curriculares do Estágio Supervisionado não são 

compelidos a participar das atividades do Estágio Profissional de Advocacia. 

Nos anexos deste Projeto Pedagógico, é apresentada a regulamentação do Estágio Supervisionado. 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores que contribuem para a boa 

formação do aluno, que será reconhecido por suas habilidades, conhecimento e competência, incluindo experiências 

adquiridas fora do ambiente acadêmico. São estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

Tudo isso para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento às demais atividades do 

currículo, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam 

ampliar o conhecimento propiciado pelo curso de graduação.  

Essas atividades serão utilizadas pelos professores como oportunidades de ampliação e enriquecimento 

dos conteúdos estudados nos diferentes componentes curriculares, e também como mecanismos de 

transdisciplinaridade durante o curso. 

De acordo com o art. 4º do Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade Reinaldo Ramos, 

entende-se como atividade complementar toda e qualquer atividade não compreendida nas atividades previstas no 

desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de graduação, desde que adequada à formação 

acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno.  

Deve-se levar em conta, ainda, a conexão material mínima da atividade com o curso em que está 

matriculado o aluno, sempre numa perspectiva interdisciplinar, analisando sua relevância para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Nos anexos deste Projeto Pedagógico, é apresentada a regulamentação das Atividades Complementares. 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
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O Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, a ser realizado no 10º semestre do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, é componente curricular obrigatório, desenvolvido individualmente pelo aluno, 

sob orientação docente, e consiste em uma pesquisa relatada, sob a forma de monografia, em qualquer área do 

Direito.  

O TCC é concebido para propiciar ao estudante a oportunidade de realizar um exercício pedagógico 

concentrado, realizado em momento mais próximo do final do Curso de Graduação em Direito, por meio do qual o 

aluno é instado a exibir as competências e habilidades obtidas ao longo de sua formação. Nesse sentido, o Trabalho 

de Conclusão de Curso evidencia uma capacidade de reflexão autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação 

continuada, abre pistas possíveis e futuras de investigação. 

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso envolve momentos de orientação e elaboração de um 

pré-projeto de pesquisa, assim como o desenvolvimento dessa pesquisa e sua validação perante banca examinadora, 

assegurada a necessária publicidade para uma efetiva divulgação dos resultados obtidos. 

A aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso é indispensável à colação de grau. 

O acompanhamento e a organização do processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso são 

exercidos por um professor vinculado ao corpo docente da Faculdade Reinaldo Ramos (Coordenador de TCC), 

indicado pelo Coordenador do Curso de Graduação em Direito e designado por ato do Diretor da Instituição, 

competindo-lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento; 

II – elaborar o calendário para o TCC, dando-lhe ampla publicidade para os alunos no início de cada 

semestre letivo; 

III – acompanhar e controlar a participação dos professores orientadores e dos alunos no desenvolvimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV – indicar professores orientadores para os alunos que não os tiverem; 

V – designar as bancas examinadoras, as datas, os horários e locais para defesa do Trabalho de Conclusão 

de Curso; 

VI – providenciar o encaminhamento à biblioteca de cópia dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

aprovados. 

O Trabalho de Conclusão de Curso conta com um núcleo de apoio para a sua realização, que está sob a 

responsabilidade do Coordenador de TCC.  

É de responsabilidade do núcleo de apoio a construção, atualização e divulgação do Manual de Elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso, devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, contendo critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração e os 

critérios para padronização dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Nos anexos deste Projeto Pedagógico, é apresentada o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 APOIO AO DISCENTE 
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Entre as ações de atenção aos discentes desenvolvidas pela FARR, destacam-se o Serviço de Apoio ao 

Estudante (SAE)  os programas de financiamento estudantil e o Serviço de Atendimento Psicológico (SAPSI). 

Também é oferecido o atendimento extraclasse, prestado pelos professores, que ficam à disposição dos 

alunos em horários previamente fixados, para esclarecimento de dúvidas e orientação de trabalhos acadêmicos, além 

do apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos, que será desenvolvido pela equipe técnica da biblioteca. 

 Serviço de Apoio ao Estudante  

O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é direcionado a todos os alunos da FARR, e tem como finalidade 

precípua o desenvolvimento de ações de incentivo a estudantes carentes, bem como atividades voltadas para a 

recuperação de deficiências de formação do aluno calouro. 

Entre as ações previstas para alunos carentes, estão: 

• descontos nas mensalidades;  

• bolsas de estudo integrais;  

• bolsas de trabalho;  

• estágio extracurricular remunerado.  

Para suprir dificuldades oriundas da educação básica, ressaltam-se:  

• oferta de minicursos de Português, Matemática e Metodologia Científica para alunos calouros;  

• programa de monitoria; 

• plantão de dúvidas;  

• cursos complementares ministrados por professores da faculdade. 

 

 Financiamento Estudantil 

Os alunos do curso de Administração da FARR poderão concorrer aos programas de Financiamento 

Estudantil (FIES), em que terão possibilidade de financiar até 100% da mensalidade, e Universidade para Todos 

(ProUni), que chega a beneficiar estudantes com bolsa integral. Os critérios de seleção são estabelecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC), que a cada semestre abre inscrições e administra todas as etapas desses programas. 

 Apoio Psicopedagógico (SAPSI) 

A Faculdade Reinaldo Ramos oferece aos seus alunos o serviço de apoio psicopedagógico, o SAPSI, que 

se destina à orientação acadêmica no que diz respeito à vida escolar do discente como notas, desempenho, trabalhos, 

provas e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no tocante a 

problemas de aprendizagem. 

O serviço de apoio psicopedagógico ao discente da Faculdade Reinaldo Ramos tem por objetivo oferecer 

acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos que 

apresentam dificuldades; assim como contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, 
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recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços 

de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.  

O serviço de apoio psicopedagógico ao discente oferece apoio especializado para o pleno desenvolvimento 

da capacidade humana, nas dimensões cognitivo-intelectual, afetivo-emocional e psicossocial aos alunos. Assim, o 

serviço de apoio psicopedagógico ao discente busca acompanhar os alunos nas suas necessidades de 

aprendizagem, relacionamento intra e interpessoal, orientação profissional e condições de acessibilidade. 

O serviço de apoio psicopedagógico ao discente é coordenado por um profissional com formação na área 

de Pedagogia e/ou Psicologia, que presta atendimento de maneira individual e/ou grupal.  

 Mecanismos de Nivelamento 

O programa de nivelamento da Faculdade Reinaldo Ramos auxilia os alunos em suas dificuldades de 

aprendizagem, orientando-os e estimulando-os a superá-las, mediante o acompanhamento de professores e 

Coordenadores de Curso, e também por meio do oferecimento de cursos de nivelamento.  

No início de cada período letivo, são elaborados projetos de revisão de conhecimentos básicos em Língua 

Portuguesa para os alunos dos primeiros semestrse, a partir do diagnóstico dos professores das disciplinas iniciantes 

do curso.  

O objetivo desses projetos é revisar, complementar e sedimentar conceitos essenciais para que o aluno 

acompanhe as disciplinas ministradas nos cursos de nível superior, elevando sua autoestima. Para tanto, são 

ministradas aulas aos sábados sem nenhum acréscimo financeiro para o aluno.  

 Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos membros do Núcleo 

Docente Estruturante e pelos professores com jornada semanal específica para esse fim, os quais ficam à disposição 

dos discentes em horários previamente fixados, para esclarecer e orientar trabalhos acadêmicos. 

Esse atendimento é personalizado e individual, mediante a prática de “portas abertas”, através da qual 

cada aluno pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 

 Acompanhamento dos Egressos 

A Faculdade Reinaldo Ramos mantém um Programa de Acompanhamento dos Egressos, com o objetivo 

de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre eles, a partir das informações coletadas, para avaliar a 

qualidade do ensino e a adequação da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho. 

O Programa conta com uma base de dados importante, com informações atualizadas dos egressos, além 

de mecanismos para a promoção de um relacionamento permanente e duradouro entre a Faculdade Reinaldo Ramos 

e seus ex-alunos. 

A partir das informações constantes na base de dados, é possível estabelecer um canal de comunicação 

com os egressos, por meio do qual os ex-alunos recebem periodicamente informes sobre eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pela Faculdade Reinaldo Ramos.  
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No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho, o Programa 

de Acompanhamento dos Egressos conta com mecanismos para conhecer a opinião dos ex-alunos sobre sua 

formação, tanto curricular quanto ética, para saber o índice real de ocupação entre eles, além de estabelecer relação 

entre a ocupação e a formação profissional recebida.  

Para isso, são aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso realizado (pontos positivos e 

negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão, interesse em realizar outros 

cursos de graduação e/ou pós-graduação.  

O retorno dos egressos sobre a formação recebida é fundamental para o aprimoramento da Instituição. Os 

dados obtidos são analisados pelos Colegiados de Curso, que devem revisar o plano e programas do curso de forma 

a obter uma melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho. Em seguida, 

os dados e as considerações dos Colegiados de Curso são encaminhados à Comissão Própria de Avaliação e ao 

Conselho Superior, a quem compete adotar as medidas necessárias para correção de eventuais distorções 

identificadas.  

No tocante às atividades de atualização e formação continuada para os egressos, a Faculdade Reinaldo 

Ramos oferece inúmeros cursos de pós-graduação lato sensu, visando a promover uma educação continuada séria 

e de qualidade.  

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a FARR pretende realizar várias ações no sentido de 

propiciar a atualização e aperfeiçoamento de seus egressos, como seminários, ciclos de debate e outros eventos 

congêneres. Também serão realizados cursos de curta duração, todos elaborados de acordo com os interesses 

profissionais dos egressos. 

 Estímulo a Atividades Acadêmicas 

A Faculdade Reinaldo Ramos oferece estímulo aos discentes para a realização de atividades acadêmicas 

e eventos complementares, bem como a participação em eventos externos (congressos, seminários, palestras, 

viagens etc.), com divulgação, preparação e apoio.  

A FARR oferece apoio para a participação de alunos em eventos como congressos, seminários, palestras, 

viagens e etc. Para tanto, divulga agenda de eventos relacionados às áreas dos cursos ministrados e oferece auxílio 

financeiro para alunos que participarem na condição de expositor.  

A instituição também realiza regularmente atividades dessa natureza envolvendo toda a comunidade 

interna e membros da comunidade externa. Além disso, apoia a divulgação de trabalhos de autoria dos seus alunos. 

 Pesquisa 

A Faculdade Reinaldo Ramos desenvolve atividades de pesquisa, promovendo ações que proporcionam 

contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão.  

A pesquisa é desenvolvida como princípio educativo, cultural e científico, integrada ao ensino e à extensão. 

As atividades de pesquisa estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas da comunidade, 

na qual a Instituição está inserida, e alinhada a um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do crescimento 

econômico, a promoção da qualidade de vida. 

São objetivos da política de pesquisa da Faculdade Reinaldo Ramos: 
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• Reafirmar a pesquisa como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da 

realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o que 

implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais; 

• Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional e às demandas da sociedade; 

• Valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, e as 

atividades voltadas para o intercâmbio nacional e internacional; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos, apoiando 

a produção acadêmica; 

• Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as produções intelectuais de 

professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, anais, monografias e livros; 

• Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates de temas ou de áreas 

específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes. 

A Faculdade Reinaldo Ramos desenvolve a pesquisa em diversas modalidades, articulada  ao ensino e a 

extensão, com o fim de ampliar o cabedal de conhecimentos ministrados em seus cursos. 

De acordo com o artigo 49 do seu Regimento, a pesquisa é incentivada pela Faculdade Reinaldo Ramos 

por todos os meios ao seu alcance, principalmente através: 

I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer atividade didático-

pedagógica; 

II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como biblioteca, documentação e divulgação 

científica; 

III – da formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de determinados projetos; 

V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

VI – do intercâmbio com instituições científicas;  

VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e 

encontros. 

  Revista Jurídica Orbis 

A Revista Jurídica Orbis tem como missão apresentar a toda comunidade jurídica o que de mais avançado 

existe na produção científica da Ciência do Direito. Para isso, conta com a participação de avaliadores e autores 

brasileiros e estrangeiros, com forte produção acadêmica. De outro lado, abre espaço para que profissionais do direito 

e estudantes submetam seus artigos para avaliação e publicação. 

A Orbis oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo pelo site www.cesrei.com.br/ojs, seguindo o princípio 

de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do saber. 

A publicação segue todos os requisitos necessários para cadastro no portal SCIELO, bem como os exigidos 

pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para avaliação Qualis. Assim, a 

Revista Jurídica Orbis apresenta Conselho Editorial e Científico diversificado e qualificado, avaliação cega pelos 
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pares, periodicidade quadrimestral, diversidade de instituições e grupos de pesquisa, além de seguir, com rigor, as 

normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

A Revista Jurídica Orbis é uma publicação eletrônica que se utiliza do SEER (Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revista), padrão utilizado pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia), entidade responsável 

pela operacionalização do ISSN (International Standard Serial Number) no Brasil.  

Com inscrição no IBICT e registro de ISSN 2178-4809, a Orbis encontra-se indexada no LATINDEX 

[Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

(Diretório e Catálogo – folio 19391)]. 

 Extensão 

A Faculdade Reinaldo Ramos desenvolve atividades de extensão, visando a promover sua articulação com 

a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos adquiridos com as ações de ensino e pesquisa, além de captar 

as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

A extensão é entendida como um princípio educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade.  

São objetivos da política de extensão da Faculdade Reinaldo Ramos:  

• Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da 

realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o que 

implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais; 

• Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais relacionadas com a área de 

educação, saúde e habitação, geração de emprego e ampliação da renda; 

• Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a 

qualidade da educação; 

• Valorizar os programas de extensão interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, e as 

atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade nacional e internacional; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos, apoiando 

a produção acadêmica; 

• Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico 

e artístico do ensino, pesquisa e extensão.  

De acordo com o artigo 51 do seu Regimento, a Faculdade Reinaldo Ramos desenvolve programas de 

extensão, articulados com o ensino e a pesquisa, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de 

seus cursos, sob a forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais. 

Os serviços de extensão são realizados, principalmente, sob a forma de: 

I – atendimento à comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e privadas; 

II – participação em iniciativas de natureza cultural, artística e científica;  

III – promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas. 
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As atividades de extensão constam no plano de trabalho das respectivas Coordenações de Curso, 

envolvendo os demais órgãos da faculdade, discentes e docentes, vinculados às ações desenvolvidas em conjunto 

com a sociedade.  

As iniciativas podem originar-se das Coordenações de Curso, de outros órgãos da FARR e da comunidade 

em geral, mas devem realizar-se de forma a garantir a articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o 

desenvolvimento de projetos de caráter interdisciplinar. 

O financiamento das atividades de extensão inclui recursos próprios da Faculdade Reinaldo Ramos e de 

fontes externas, captados junto a organizações da região (públicas e privadas). 

Para financiamento de projetos, a seleção contempla, entre outros, os seguintes critérios gerais:  

• relevância do tema proposto;  

• concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários existentes;  

• cronograma de trabalho. 

 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

 Autoavaliação do Curso 

Em atendimento ao inciso VIII do artigo 3º da Lei do SINAES, a explicitação do projeto de autoavaliação 

do curso deve se consolidar num sistema de avaliação regular, que permita o aproveitamento dos seus resultados 

para o aperfeiçoamento do curso. 

A avaliação interna ou autoavaliação é entendida como parte do processo de aprendizagem, uma forma 

contínua de acompanhamento de todas as atividades que envolvem o curso, viabilizando o conhecimento das 

fragilidades e deficiências que, por ventura, possam existir, e a possibilidade de adotar as providências necessárias 

para saneá-las. 

Dentro desse princípio, a avaliação abarca todos os agentes envolvidos nos diferentes serviços e funções 

que dão suporte ao processo de formação profissional, sendo elemento central da Instituição. 

As questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do curso (e aos demais processos 

pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas) são analisadas, tendo-se em conta a percepção do aluno e a 

do professor sobre o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. Na avaliação, é importante considerar como 

alunos e professores percebem o curso como um todo e, também, a sua inserção nesse processo. 

A avaliação interna, em parte, é realizada no curso:  

a) por meio de questionários aplicados aos alunos e aos professores sobre o desempenho destes;  

em seminários sobre o processo de ensino-aprendizagem, realizados no início dos semestres, com a 

participação de alunos e professores, para a discussão de formas e critérios;  

por meio de pesquisas para levantamento do perfil do aluno, contendo estudo sobre procedência, 

expectativas quanto ao curso e à profissão. 

São considerados relevantes os indicadores oriundos de dados originados das demandas da sociedade, 

do mercado de trabalho, das avaliações do curso pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 

do ENADE, do CPC, do Projeto de Autoavaliação da IES e das atividades de pesquisa e extensão. 
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Os resultados da avaliação externa, quando disponíveis, são incorporados aos resultados da autoavaliação 

do curso em tela.  

Todo o processo de autoavaliação do projeto do curso é monitorado pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e implantado de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) a autoavaliação deve estar em sintonia com o Projeto de Autoavaliação da Faculdade Reinaldo Ramos;  

a autoavaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo imediato na prática 

curricular;  

o processo de autoavaliação deve envolver a participação dos professores e alunos do curso;  

com apoio do Núcleo Docente Estruturante, cabe ao Coordenador de Curso operacionalizar o processo de 

autoavaliação junto aos professores, com a produção de relatórios conclusivos. 

A análise dos relatórios conclusivos de autoavaliação é realizada pelo Coordenador de Curso juntamente 

com o Núcleo Docente Estruturante. Os resultados das análises do processo são levados ao conhecimento dos alunos 

e professores envolvidos, por meio de comunicação oral ou escrita, resguardados os casos que exijam a necessidade 

de sigilo, por parte da Coordenação de Curso, ou que envolvam questões relacionadas à ética profissional. 

Soma-se a essa avaliação do projeto do curso, a avaliação institucional conduzida pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), conforme orientações do Ministério da Educação. 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a Faculdade Reinaldo Ramos constituiu a 

Comissão Própria de Avaliação com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da autoavaliação da 

Faculdade Reinaldo Ramos. Possui autonomia em relação aos órgãos colegiados existentes na Instituição. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, da sociedade civil organizada. Nos 

termos do inciso I, §2º do artigo 7º da Portaria MEC nº 2.051/2004, é vedada a existência de maioria absoluta por 

parte de qualquer um dos segmentos representados.  

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do mandato, dinâmica de 

funcionamento e modo de organização da CPA são objeto de regulamentação própria, aprovada pelo Conselho 

Superior.  

Os representantes são escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar sua legitimidade junto à 

comunidade acadêmica, na escolha dos seus membros são consultados os agentes participantes do processo. 

 Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

Para a Faculdade Reinaldo Ramos, a formação superior deve desencadear no aluno o processo de 

autoconstrução, compatível com uma postura na qual a dinâmica participativa possa superar o distanciamento entre 

a teoria e a prática, estimulando e facilitando a busca do conhecimento de forma autônoma, despertando a criatividade 

e o pensamento inovador, assim como o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao perfil do 

egresso. 

A partir dessa perspectiva, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, parte integrante do processo 

de formação do aluno, é concebida como um mecanismo que possibilita diagnosticar lacunas a serem superadas, 
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aferir os resultados alcançados considerando as competências e habilidades a serem constituídas e identificar 

mudanças de percurso eventualmente necessárias.  

Nesse sentido, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem não se presta a punir os que não 

alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades de formação e 

empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento acadêmico e 

profissional. Constitui-se como um processo de aperfeiçoamento contínuo e de crescimento qualitativo. 

Assim, o sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem não incide sobre elementos a serem 

memorizados, mas na verificação da capacidade de refletir sobre os fatos, de questioná-los, de (re)construí-los, do 

ponto de vista científico e metodológico. O que se avalia não é só o conhecimento adquirido, mas a capacidade de 

acioná-lo e de buscar outros conhecimentos para realizar o que é proposto.  

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, concebida dessa forma, implica verificar não apenas se 

os alunos adquiriram os conhecimentos necessários, mas também se, quanto e como fazem uso desse conhecimento 

para resolver problemas (reais ou simulados) relacionados, de alguma forma, com o exercício da profissão.  

Considerando essas premissas básicas orientadoras do sistema de avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, cabe ao professor de cada componente curricular definir e desenvolver os instrumentos de avaliação 

a serem aplicados em acordo com os objetivos traçados para a etapa da formação profissional.  

Entre os instrumentos de avaliação que podem ser utilizados, destacam-se:  

a) Prova escrita individual: tem como finalidade avaliar a capacidade de resolução de problemas, nível de 

aprofundamento dos conteúdos estudados e concatenação dos passos usados na articulação das 

respostas; 

b) Seminários individuais e/ou em equipe, acompanhados de debate e discussões sobre as temáticas 

abordadas: tem o objetivo de avaliar a capacidade de análise crítica e de diagnóstico; 

c) Relatórios de trabalhos práticos: contempla a capacidade de avaliar a organização e sistematização dos 

dados, a elaboração de relatórios e apresentação dos resultados. 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Faculdade Reinaldo Ramos, no Título V – Do 

Regime Acadêmico, Capítulos V e VI, envolvendo normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico e regime 

especial. 

Capítulo V – Da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

Art. 70. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento 

acadêmico do aluno. 

Art. 71. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória aos 

alunos, vedado o abono de faltas, ressalvados os casos previstos na legislação vigente. 

§1º. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não 

obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades acadêmicas 

programadas. 

§2º. A verificação e o registro de frequência são da responsabilidade do professor, e seu controle, para efeito do 

parágrafo anterior, da Secretaria Acadêmica. 
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§ 3º Os alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, de infecções, de traumatismo ou de outras condições 

mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, são considerados merecedores de tratamento excepcional, 

devendo a Faculdade Reinaldo Ramos conceder a esses estudantes, como compensação à ausência das aulas, o 

regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento institucional, sempre que compatíveis com o estado de 

saúde do aluno, e de acordo com as possibilidades da Faculdade, considerando a legislação vigente. 

I - A partir do oitavo mês de gestação e durante noventa dias a estudante em estado de gravidez ficará 

assistida pelo regime de exercícios domiciliares, de acordo com a legislação vigente; 

II - O regime de exercício domiciliar deverá ser requerido na Secretaria Acadêmica, por meio de formulário 

próprio instruído com comprovante de matrícula e atestado médico contendo o Código Internacional de 

Doenças (CID) – motivo do afastamento – e as datas de início e de término do período em que o aluno 

ficará afastado das atividades acadêmicas. 

Art. 72. O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio de acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados 

por ele obtidos nos exercícios acadêmicos e no exame final, sempre escritos, exceto no caso do inciso I do artigo 81. 

§1º. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos, sob a forma de prova escrita, e determinar 

os demais trabalhos, bem como julgar-lhes resultados.  

§2º. Os exercícios acadêmicos, em número de 03 (três) por período letivo, constam de trabalhos de avaliação, trabalho 

de pesquisa e outras formas de verificação previstas no plano de ensino da disciplina, sempre escritos, e sujeitos a 

avaliação substitutiva, de acordo com o artigo 80. 

§3º. Nos casos de estágios supervisionados e trabalhos de conclusão de cursos o aproveitamento acadêmico deverá 

obedecer às normas específicas de cada curso. 

Art. 73. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez). 

Parágrafo Único. Ressalvado o disposto no artigo 73, atribui-se nota 0,0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à 

verificação prevista na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento. 

Art. 74. Poderá ser concedida revisão da nota atribuída aos exercícios acadêmicos e ao exame final, quando requerida 

no prazo de 03 (três) dias úteis após sua divulgação na Secretaria Acadêmica devidamente protocolada, a pedido do 

aluno, com justificativa fundamentada, aprovada pela Coordenação de Curso. 

§ 1º O professor do componente curricular deverá apresentar as provas escritas em até 07 (dias) dias da sua 

aplicação, com a devida correção e nota correspondente, além de listagem de notas para assinatura dos discentes 

presentes.  

§ 2º Após receber sua prova corrigida, o aluno deve de imediato verificar as correções feitas e, em caso de 

discordância do resultado, deve conversar com o professor para os devidos esclarecimentos. 

§ 3º Caso discorde da correção do professor, o aluno poderá requerer revisão de prova em um prazo de até 03 (três) 

dias úteis após o recebimento de sua avaliação corrigida, através de requerimento protocolado na Secretaria 

Acadêmica. 

Art. 75. A revisão de prova é o ato pelo qual o professor faz uma reanálise da correção das questões com base na 

solicitação formal do aluno, verificando de forma mais apurada as respostas com base nos critérios de correção e 

distribuição de pontos por questão. 
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Art. 76. O requerimento de revisão de notas deverá ser apresentado no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de sua 

apresentação pelo professor e conseguinte divulgação na Secretaria Acadêmica. 

Art. 77. O aluno deverá apresentar justificativa fundamentada no pedido de revisão, que servirá de parâmetro para os 

professores avaliarem o exercício acadêmico questionado.  

Parágrafo único – A ausência de justificativa no pedido de revisão permitirá indeferimento pelo Coordenador do Curso. 

Art. 78. O pedido de revisão será encaminhado primeiramente ao professor titular da disciplina que, no prazo de 48 

horas, emitirá parecer e o apresentará na Secretaria Acadêmica para juntada ao procedimento de revisão. 

§ 1º A correção e revisão recairão apenas na folha de resposta da avaliação de aprendizagem, não sendo 

considerados os escritos em outro lugar. 

§ 2º O aluno requerente deverá ser comunicado desta decisão, a partir da qual, terá mais 03 (três) dias para apresentar 

novo requerimento questionando o parecer.  

§ 3º Apresentado novo requerimento, ele será encaminhado a uma comissão de revisão formada por três professores 

designados pelo Coordenador do Curso e que possuam conhecimento do conteúdo avaliado. 

§ 4º Concluída a revisão, a Comissão emitirá parecer descrevendo as razões que a levaram a manter ou alterar a 

nota atribuída, encaminhando o resultado para Secretaria Acadêmica que providenciará a comunicação ao aluno 

requerente. 

Art. 79. Esta resolução não tem efeitos para as disciplinas referentes a trabalhos de conclusão de curso (TCC), para 

os quais não há revisão, sendo definitiva a nota atribuída pela banca examinadora. 

Art. 80. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de aproveitamento acadêmico no período 

estabelecido no calendário acadêmico. 

§1º. A prova substitutiva é realizada no período previsto no calendário acadêmico, ao final da última prova de 

aproveitamento acadêmico e anterior ao exame final. 

§2º. Fica a critério do docente responsável pelo componente curricular, considerar conteúdo e nota da prova 

substitutiva como referente a todo o conteúdo ministrado na unidade de avaliação ou parcial, constituindo ainda 

eventuais pontuações de avaliação contínua realizados pelo aluno. 

§3º. O aluno poderá realizar prova substitutiva de apenas uma das três unidades de avaliação, sendo atribuída nota 

0,0 para outra prova que o aluno se fizer ausente. 

§4º. Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde que requerida no prazo improrrogável 

de 48 horas que se seguirem à sua realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do Coordenador de Curso.  

Art. 81. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais 

atividades acadêmicas, é aprovado: 

I – Independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento acadêmico igual ou 

superior a 7,0 (sete), correspondentemente à média aritmética, sem arredondamento, das notas nos 

exercícios acadêmicos;  

II – Mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 7,0 (sete), porém não 

inferior a 3,0 (três), obtiver nota final igual ou superior a 5,0 (cinco) correspondente à média ponderada, 
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sendo atribuído peso 6,0 (seis) à média das notas obtidas nos exercícios acadêmicos e peso 4,0 (quatro) 

à nota do exame final. 

Art. 82. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas mínimas exigidas, repetirá a 

disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste 

Regimento. 

Capítulo VI – Do Regime Especial 

Art. 83. É assegurado aos alunos o direito ao regime especial, com dispensa da frequência regular, nos casos 

previstos em lei.  

Parágrafo Único. A não apresentação da documentação legal exigida pela Faculdade Reinaldo Ramos 

acarretará a perda do direito ao regime especial. 
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3. CORPO DOCENTE 

O curso de Direito da Faculdade Reinaldo Ramos terá uma gestão acadêmica pautada em três dimensões: 

executiva, consultiva e deliberativa. Na dimensão executiva, a administração estará a cargo da Coordenação do 

Curso. Nas dimensões consultiva e deliberativa, a gestão estará a cargo do Colegiado e do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 

 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de bacharelado em Direito da FARR foi formado de acordo 

com o que determinam a Resolução nº 01 do CONAES, de 17 de junho de 2010, e o Parecer nº 04, da mesma data. 

Assim, o NDE é composto por professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica e pela 

implementação e desenvolvimento do curso. 

Diz a Resolução nº 01 do CONAES, de 17/06/2010: 

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança 

acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, 

e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

Art. 2º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

I – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo; 

III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento do curso; 

IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. 

Art. 3º As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados superiores, devem definir as atribuições 

e os critérios de constituição do NDE, atendidos, no mínimo, o seguinte: 

I – ser constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

II – ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu; 

III – ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em 

tempo integral; 

IV – assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE, de modo a assegurar continuidade 

no processo de acompanhamento do curso. 
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Reza o Parecer nº 04, de 17/06/2010, que a ideia da concepção do Núcleo Docente Estruturante surge da 

constatação de que um bom curso de graduação tem alguns membros do seu corpo docente que ajudam a construir 

a identidade do mesmo. Não se trata de personificar um curso, mas de reconhecer que educação se faz com pessoas 

e que há, em todo grupo social, um processo de liderança que está além dos cargos instituídos. Se a identidade de 

um curso depende dessas pessoas que são referências, tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica 

em geral, é justo que se entenda e se incentive o reconhecimento delas, institucionalmente, para qualificar a 

concepção, a consolidação e, inclusive, a constante atualização de um projeto pedagógico de curso. Com isso se 

pode evitar que os PPCs sejam uma peça meramente documental. 

No quadro abaixo, é apresentada a relação nominal dos docentes que compõem o Núcleo Docente 

Estruturante, seguida da formação acadêmica na graduação, titulação máxima e regime de trabalho.  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

PROFESSOR GRADUAÇÃO TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Flávio Alberto Correia Direito Mestrado Parcial 

Francisco Iasley Lopes de Almeida* Direito Especialização Parcial 

Olivia Maria Cardoso Gomes Direito Mestrado Integral 

Rafaela Silva Direito Mestrado Parcial 

Sabrinna de Sousa Correia Direito Doutorado Parcial 

Valfredo de Andrade Aguiar Filho Direito Doutorado Parcial 

(*) Coordenador do Curso 

Conforme observa-se no quadro acima, 80% dos docentes possuem titulação acadêmica em programas 

de pós-graduação stricto sensu, sendo 40% doutores.. 

No que se refere ao regime de trabalho, 100% dos membros do NDE são contratados em regime integral 

ou parcial.  

O NDE atuou ativamente na concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação deste Projeto 

Pedagógico. 

Os membros do Núcleo Docente Estruturante possuem vasta experiência acadêmica e profissional, o que 

contribui, de forma significativa, para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem no curso.  

A Faculdade Reinaldo Ramos investiu na composição de um corpo docente que possui uma dedicação 

preferencial, cujo resultado é a construção de uma carreira assentada em valores acadêmicos, ou seja, titulação e 

produção científica. Isso, com certeza, contribui para a estabilidade do quadro docente e estimula à permanência dos 

integrantes do NDE. Nesse sentido, a FARR estabelece uma relação duradoura e perene entre si e o corpo docente, 

sem as altas taxas de rotatividade, que dificultam a construção de uma identidade institucional. 

Dada a importância do NDE para o desenvolvimento, a qualificação e a consolidação do curso, é 

compromisso da Direção da Faculdade Reinaldo Ramos manter os docentes em seus quadros, sempre pensando no 

crescimento vertical da instituição.  
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 COORDENAÇÃO 

 Titulação Acadêmica 

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Direito da FARR está sob a responsabilidade do professor 

Francisco Iasley Lopes de Almeida, que possui graduação em Dirieto pela Universidade Estadual da Paraíba/UEPB, 

além de pós-graduação lato sensu [Especialização] em Ciências Criminais pela Universidade UNISUL, com vasta 

experiência de magistério superior. 

 Regime de Trabalho 

O professor Francisco Iasley Lopes de Almeida está contratado em regime de Tempo Parcial com 20 horas 

de atividades semanais, incluindo carga horária prevista para coordenação, administração e condução do curso. 

 COLEGIADO 

O curso de Direito da Faculdade Reinaldo Ramos tem no Colegiado o seu órgão consultivo e deliberativo. 

O Colegiado de Curso é o órgão responsável pela coordenação didática de cada curso. De acordo com o 

artigo 13 do Regimento da FARR, o Colegiado de Curso é constituído pelo Coordenador de Curso (seu presidente), 

por todos os professores que ministram disciplinas do currículo e por 01 (um) representante do corpo discente, 

indicado por seus pares, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser renovado. 

As competências do Colegiado de Curso são definidas no artigo 14 do Regimento da Faculdade Reinaldo 

Ramos da seguinte forma: 

I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais dos componentes curriculares, com suas ementas e 

respectivos programas; 

II – elaborar o currículo do curso e suas alterações, com a indicação das disciplinas e respectiva carga 

horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do poder público; 

III – promover a avaliação do curso; 

IV – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos interessados; 

V – colaborar com os demais órgãos da Faculdade Reinaldo Ramos no âmbito de sua atuação;  

VI – exercer outras atribuições de sua competência, ou que lhe forem delegadas pelos demais órgãos da 

FARR. 

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 01 (uma) vez por semestre e, extraordinariamente, por 

convocação do Coordenador de Curso ou por requerimento de 1/3 (um terço) dos seus membros, devendo constar 

da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

O artigo 5º do Regimento Geral da Faculdade Reinaldo Ramos estabelece algumas normas aplicáveis ao 

funcionamento dos órgãos colegiados. São elas: 

I – as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, extraordinariamente, por convocação 

do presidente ou por requerimento de 1/3 (um terço) dos seus membros; 
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II – as reuniões realizam-se com a presença da maioria absoluta dos seus membros;  

III – as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número; 

IV – nas votações, são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto; 

d) o presidente do órgão participa da votação e, no caso de empate, terá o voto de qualidade; 

e) nenhum membro do órgão pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu interesse 

particular; 

f) cada membro do respectivo órgão terá direito a apenas 01 (um) voto. 

V – da reunião do órgão, é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião, ou no início da 

reunião subsequente; 

VI – os membros do órgão, quando ausentes ou impedidos de comparecer às reuniões, são representados 

por seus substitutos;  

VII – as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico, aprovado pelo 

órgão, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de 

urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos. 

De acordo com o artigo 6º do Regimento da Faculdade Reinaldo Ramos, é obrigatório e preferencial a 

qualquer outra atividade na instituição, o comparecimento dos membros dos órgãos colegiados às reuniões de que 

façam parte. 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

 Titulação do Corpo Docente 

O corpo docente do Curso de Graduação em Direito é integrado por 32 (trinta e dois) professores, sendo 

05 (cinco) doutores, 15 (quinze) mestres e 12 (doze) especialistas. 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Doutorado 05 16,0% 

Mestrado 15 47,0% 

Especialização 12 37,0% 

TOTAL 32 100% 

 

Como se observa, 63% dos docentes do curso de Direito têm titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu, sendo 16,0% de doutores e 47,0% de mestres. 
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A formação dos professores, tanto na graduação como na pós-graduação, e sua experiência profissional 

são adequadas aos componentes curriculares que vão ministrar. 

Nos quadros a seguir, é apresentada a relação nominal dos professores, com a respectiva formação 

acadêmica na graduação e pós-graduação, além da vinculação aos componentes curriculares do curso. 
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NOME  CPF GRADUAÇÃO 
TITULAÇÃO MÁXIMA 

ÁREA NÍVEL INSTITUIÇÃO 
ANO DE  

CONCLUSÃO 

Aécio de Souza Melo Filho 025 690 154 66 Direito Direito Mestrado UFPE 2009 

Alberto Jorge Santos Lima Carvalho 032 054 574 12 Direito   Mestrado UFCG 2010 

Alcione Vieira Pordeus 072 611 874 53 Direito   Mestrado UEPB 2003 

Amanda Maria de Jesus 064 414 144 14 Economia   Mestrado UFPE 2011 

Ana Caroline Camara Bezerra 051 922 214 80 Direito   Especialização   2014 

Angela Paula Nunes Ferreira 052 108 624 88 Direito; Letras  Mestrado UFPB 2013 

Breno Wanderley Cesar Segundo 885 506 134 87 Ciências Jurídicas e Sociais Sociologia  Doutorado UFPB 2011 

Bruno Cezar Cadé 038 594 514 05 Direito   Especialização UNAMA 2008 

Cosma Ribeiro de Almeida 010 273 734 70 Sociologia   Mestrado UFPB 2008 

Cynara de Barros Costa 053 655 044 10 Direito   Doutorado UFPE 2012 

Felipe Augusto de Melo e Torres 032 312 874 21 Direito   Especialização UNAMA 2008 

Flávio Alberto Correia 015 415 362 15 Direito   Mestrado UFPE 2002 

Francisco Iasley Lopes de Almeida 026 387 524 52 Direito   Especialização UEPB 2013 

Gustavo Giorggio Fonseca Mendoza 033 264 404 99 Direito   Especialização FMU 2008 

Jardon Souza Maia 005 067 855 80 Direito   Especialização UEPB 2009 

Kelsen de Mendonça Vasconcelos 022 672 394 34 Direito; Engenharia Civil Direito Especialização UNISC 2010 

Maria Rodrigues de Sousa 872 557 744 15 Ciências Sociais   Doutorado UFPB 2009 

Olivia Maria Cardoso Gomes 043 277 664 88 Direito   Mestrado UMINHO/POR 2011 

Rafaela Silva 041 898 034 99 Direito; Comunicação Social Ciência da Prop. Intelectual Mestrado UFS 2014 

Renata Maria Brasileiro Sobral 054 229 474 52 Direito   Especialização UNISUL 2011 

Renata Teixeira Villarim 976 975 594 04 Direito; Administração   Especialização CESED 2008 

Rodrigo Araújo Reül 044 128 974 60 Direito   Especialização UNISC 2010 
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Rodrigo Pontes de Mello 031 764 784 96 Psicologia   Mestrado UFPE 2010 

Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo 072 474 074 09 Direito   Mestrado UFRN 2014 

Rogerio da Silva Cabral 885 681 484 68 Direito   Mestrado UEPB 2012 

Sabrinna de Sousa Correia 028 572 294 88 Direito   Doutorado USAL 2014 

Silvana Torquato Fernandes 044 108 714 04 Comunicação Social   Mestrado UFCG 2011 

Valdeci Feliciano Gomes 023 674 584 05 Direito; História   Mestrado UFCG 2009 

Valfredo de Andrade Aguiar Filho 050 314 535 35 Direito   Doutorado UNESA 2014 

Vinicius Lúcio de Andrade 058 021 474 58 Direito; História   Mestrado UFRN 2014 

Vyrna Lopes Torres 040 620 644 99 Direito   Especialização UFPE 2009 

Yuzianni Rebeca de M. S. M. Coury 042 385 534 46 Direito   Especialização     
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 Vinculação dos Docentes aos Componentes Curriculares do Curso 

 VINCULAÇÃO DOS DOCENTES ÀS UNIDADES CURRICULARES 

NOME DO DOCENTE 
SEMES

TRE 
UNIDADE CURRICULAR 

Introdução ao Direito I 1º 
Sabrinna de Sousa Correia 

Cynara de Barros Costa  

História do Direito 1º 
Valdeci Feliciano Gomes 

Valfredo de Andrade Aguiar Filho 

Ciência Política e Teoria do Estado 1º Aécio de Souza Melo Filho 

Sociologia e Antropologia Geral 1º 
Maria Rodrigues de Sousa 

Silvana Torquato Fernandes  

Leitura e Produção de Texto 1º Paloma do Nascimento Oliveira  

Metodologia do Trabalho Científico 1º Rodrigo Pontes de Mello 

Introdução ao Direito II 2º Vinicius Lúcio de Andrade  

Economia Política 2º Amanda Maria de Jesus  

Filosofia Geral e Jurídica 2º Valdeci Feliciano Gomes  

Sociologia e Antropologia Jurídica 2º Maria Rodrigues de Sousa 

Direito Constitucional I 2º Francisco Cleidson Tavares Lopes 

Direito Civil I 2º Rogério da Silva Cabral  

Lógica e Argumentação Jurídica 3º Paloma do Nascimento Oliveira  

Psicologia Jurídica 3º Rodrigo Pontes de Mello 

Direito Constitucional II 3º Francisco Cleidson Tavares Lopes  

Direito Civil II 3º Gustavo Giorggio Fonseca Mendoza  

Direito Penal I 3º Kelsen de Mendonça Vasconcelos 

Direito Empresarial I 3º Yuzianni Rebeca de Melo Sales Marmhoud Coury  

Direito Administrativo I 4º Alberto Jorge Santos Lima Carvalho 

Direito Civil III 4º Vyrna Lopes Torres 

Direito Penal II 4º Francisco Iasley Lopes de Almeida  

Direito Empresarial II 4º Yuzianni Rebeca de Melo Sales Marmhoud Coury  

Direito Financeiro 4º Jardon Souza Maia 

Ética Geral e Profissional 4º Rodrigo Araújo Reül 

Direito Administrativo II 5º Alberto Jorge Santos Lima Carvalho 

Direito Civil IV 5º Rogério da Silva Cabral 

Direito Penal III 5º Sabrinna de Sousa Correia 

Direito Empresarial III 5º Alcione Vieira Pordeus 

Direito Tributário I 5º Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo  

Teoria Geral do Processo 5º Ana Caroline Câmara Bezerra 

Direito Civil V 6º Gustavo Giorggio Fonseca Mendoza 

Direito Penal IV 6º Bruno Cezar Cadé 
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Direito Tributário II 6º Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo 

Direito Processual Civil I 6º Ana Caroline Câmara Bezerra 

Direito Processual Penal I 6º Felipe Augusto de Melo e Torres 

Direito Civil VI 7º Yuzianni Rebeca de Melo Sales Marmhoud Coury 

Direito Processual Civil II 7º Rodrigo Araújo Reül 

Direito Processual Penal II 7º Francisco Iasley Lopes de Almeida 

Direito do Trabalho I 7º Jardon Souza Maia 

Processo Constitucional 7º Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo 

Estágio Supervisionado I 7º Renata Teixeira Villarim 

Direito Civil VII 8º Renata Teixeira Villarim 

Direito do Trabalho II 8º 
Jardon Souza Maia 

Rodrigo Araújo Reül 

Direito Processual Civil III 8º (novo) 

Direito Processual Penal III 8º Sabrinna de Sousa Correia 

Mecanismos Judiciais e Extrajudiciais de 
Soluções de Conflitos 

8º 
Rodrigo Araújo Reül 

Yuzianni Rebeca de Melo Sales Marmhoud Coury 

Direito Ambiental 8º 
Francisco Iasley Lopes de Almeida 

Renata Maria Brasileiro Sobral 

Estágio Supervisionado II 8º Renata Maria Brasileiro Sobral 

Metodologia da Pesquisa Aplicada ao Direito 9º (novo) 

Direito Processual Civil IV 9º Vyrna Lopes Torres 

Direito Processual Penal IV 9º Felipe Augusto de Melo e Torres 

Direito Processual Trabalhista 9º Jardon Souza Maia 

Direito Internacional Público 9º Rodrigo Araújo Reül 

Direito Previdenciário 9º 
Renata Maria Brasileiro Sobral 

Rodrigo Araújo Reül 

Estágio Supervisionado III 9º Bruno Cezar Cadé 

Direito Internacional Privado 10º Francisco Iasley Lopes de Almeida 

Direito da Criança e do Adolescente 10º Renata Teixeira Villarim 

Direitos Humanos 10º Ana Caroline Câmara Bezerra 

Trabalho de Conclusão de Curso 10º  Cosma Ribeiro de Almeida 

Estágio Supervisionado IV 10º Felipe Augusto de Melo e Torres 
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 Experiência Profissional do Corpo Docente 

Ao selecionar os docentes para o curso de Direito, a FARR assumiu o compromisso de priorizar a 

contratação de professores graduados na área que tenham experiência de trabalho profissional, já que é essencial 

uma abordagem mais prática dos conteúdos curriculares ministrados em sala de aula.  

Como se observa na tabela a seguir, 45% dos docentes do curso tem, pelo menos, 05 (cinco) anos de 

experiência de trabalho profissional. 

 Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 

A Faculdade Reinaldo Ramos, ao selecionar os professores para o curso de bacharelado em Direito, 

priorizou a contratação de profissionais com experiência de magistério superior, pois esta possibilita ao docente 

uma atuação segura, focada na aprendizagem dos alunos e integrada à proposta pedagógica da instituição (tanto 

na dimensão do coletivo como na dimensão do profissional). 

Como se observa na tabela abaixo, 70% dos docentes do curso tem, pelo menos, 05 (cinco) anos de 

experiência acadêmica no ensino superior.  

EXPERIÊNCIA DO CORPO DOCENTE 

DOCENTE 
EXPERIÊNCIA DE  

MAGISTÉRIO SUPERIOR 
EXPERIÊNCIA  

PROFISSIONAL 

Aécio de Souza Melo Filho   

Alberto Jorge Santos Lima Carvalho   

Alcione Vieira Pordeus   

Amanda Maria de Jesus   

Ana Caroline Camara Bezerra   

Angela Paula Nunes Ferreira   

Breno Wanderley Cesar Segundo   

Bruno Cezar Cadé   

Cosma Ribeiro de Almeida   

Cynara de Barros Costa   

Felipe Augusto de Melo e Torres   

Flávio Alberto Correia   

Francisco Iasley Lopes de Almeida   

Gustavo Giorggio Fonseca Mendoza   

Jardon Souza Maia   

Kelsen de Mendonça Vasconcelos   

Maria Rodrigues de Sousa   

Olivia Maria Cardoso Gomes   

Rafaela Silva   

Renata Maria Brasileiro Sobral   

Renata Teixeira Villarim   
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Rodrigo Araújo Reül   

Rodrigo Pontes de Mello   

Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo   

Rogerio da Silva Cabral   

Sabrinna de Sousa Correia   

Silvana Torquato Fernandes   

Valdeci Feliciano Gomes   

Valfredo de Andrade Aguiar Filho   

Vinicius Lúcio de Andrade   

Vyrna Lopes Torres   

Yuzianni Rebeca de M. S. M. Coury   

 

 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente é integrado por 32 (trinta e dois) professores, sendo 05 (cinco) contratados em regime 

de tempo integral, 19 (dezenove) em regime de tempo parcial e 08 (oito) horistas. 
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REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

NOME DO DOCENTE 
CARGA HORÁRIA SEMANAL 

EM SALA DE AULA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL FORA DE 

SALA DE AULA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL TOTAL 

REGIME DE TRABALHO 

Aécio de Souza Melo Filho    Horista 

Alberto Jorge Santos Lima Carvalho    Parcial 

Alcione Vieira Pordeus    Horista 

Amanda Maria de Jesus    Horista 

Ana Caroline Camara Bezerra    Horista 

Angela Paula Nunes Ferreira    Parcial 

Breno Wanderley Cesar Segundo    Horista 

Bruno Cezar Cadé    Horista 

Cosma Ribeiro de Almeida    Integral 

Cynara de Barros Costa    Horista 

Felipe Augusto de Melo e Torres    Parcial 

Flávio Alberto Correia    Parcial 

Francisco Iasley Lopes de Almeida    Parcial 

Gustavo Giorggio Fonseca Mendoza    Parcial 

Jardon Souza Maia    Parcial 

Kelsen de Mendonça Vasconcelos    Horista 

Maria Rodrigues de Sousa    Integral 

Olivia Maria Cardoso Gomes    Integral 

Rafaela Silva    Parcial 
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Renata Maria Brasileiro Sobral    Parcial 

Renata Teixeira Villarim    Parcial 

Rodrigo Araújo Reül    Integral 

Rodrigo Pontes de Mello    Parcial 

Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo    Integral 

Rogerio da Silva Cabral    Parcial 

Sabrinna de Sousa Correia    Parcial 

Silvana Torquato Fernandes    Parcial 

Valdeci Feliciano Gomes    Parcial 

Valfredo de Andrade Aguiar Filho    Parcial 

Vinicius Lúcio de Andrade    Parcial 

Vyrna Lopes Torres    Parcial 

Yuzianni Rebeca de M. S. M. Coury    Parcial 
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REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE (RESUMO) 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Tempo Integral 05 16% 

Tempo Parcial 19 59% 

Horista 08 25% 

TOTAL 19 100% 

 

Como se observa, 75% dos docentes do curso possuem contrato de trabalho com dedicação integral 

ou parcial, e, destes, 16% em tempo integral e 59% em tempo parcial. Apenas 25% são horistas. 

 

 PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE 

O Plano de Carreira do Corpo Docente, definido no PDI desta IES, estabelece: 

Capítulo I – Das Finalidades do Plano de Carreira do Corpo Docente 

Art. 1º. O presente Plano de Carreira do Corpo Docente é o instrumento que regulamenta os procedimentos 

operacionais da política do corpo docente em exercício na Faculdade Reinaldo Ramos. 

Art. 2º. Os fins deste Plano de Carreira do Corpo Docente são: 

I – orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho e de atividades do corpo docente; 

II – contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos professores, de modo a assegurar 

pessoal bem qualificado para a Faculdade Reinaldo Ramos; 

Horista
8

25%

Integral
5

16%

Parcial
19

59%

Regime de Trabalho

Horista Integral Parcial
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III – estimular o professor para o exercício eficaz das funções docentes; 

IV – promover o crescimento funcional do docente; 

V – possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida competência. 

 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE  

O Plano de Capacitação Docente da FARR define um conjunto de incentivos para que seus professores 

se atualizem e se qualifiquem, tais como: 

I – efetivo exercício, para todos os efeitos, os dias em que o ocupante de cargo de professor se afastar 

do serviço em virtude de comparecimento a congressos e outros certames educacionais, culturais, 

técnicos ou científicos; 

II – participação em delegação esportiva ou cultural de representação da Faculdade ou de excursões 

acadêmicas programadas; 

III – estágios de professor; 

IV – participação em assembleia geral de magistério; 

V – participação e/ou treinamento de interesse da administração; 

VI – afastamento remunerado para: 

a) frequentar treinamento, cursos ou estágios de aperfeiçoamento compatíveis com a sua 

atividade; 

b) participar de grupos de trabalho constituídos pela Mantenedora ou pela Faculdade, para a 

execução de tarefas relativas à educação superior ou afins; 

c) frequentar cursos de pós-graduação, treinamento, aperfeiçoamento ou estágios, e exercer 

atividades de ensino e pesquisa em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, no 

exclusivo interesse da Mantenedora ou da Faculdade. 

VII – direito de ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e 

especialização profissional; 

VIII – vantagens funcionais pecuniárias de: 

d) ajuda de custo e diárias para participação em eventos educacionais e/ou científicos em geral; 

e) honorários, a título de trabalho técnico ou científico de utilidade para o ensino. 

IX – vantagens especiais, como: 

f) bolsas destinadas a viagens de estudo, cursos ou estágios de atualização, aperfeiçoamento ou 

especialização profissional; 

g) auxílios financeiros e de outra ordem, para a publicação de trabalho de conteúdo técnico-

pedagógico e científico, considerado de valor, por comissão constituída para esse fim; 

h) prêmio em dinheiro pela publicação de livros ou trabalhos relevantes de interesse educacional 

ou científico. 
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Esses incentivos constituem mecanismos eficazes à atualização e à qualificação docente. Alguns são 

autoaplicáveis, bastando apenas a sua requisição a quem de direito para usufruí-los, enquanto que outros 

necessitam de regulamentação específica a ser estabelecida pela Comissão de Carreira Docente, com 

correspondente homologação pelo Colegiado Superior da Faculdade. 

No planejamento econômico-financeiro da faculdade, para a vigência do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), estão previstos recursos para capacitação docente, em nível de pós-graduação lato e stricto 

sensu. 

As oportunidades de atualização profissional e capacitação estão organizadas nas modalidades 

apresentadas a seguir: 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CICLOS DE DEBATES ETC., DE NATUREZA EDUCACIONAL E/OU 

CIENTÍFICA. 

A Faculdade dará ajuda de custo, através da concessão de diárias correspondentes ao número de dias 

do evento. A condição básica para a obtenção desse auxílio é, prioritariamente, a participação com apresentação 

de trabalho, resultado de pesquisa ou com relato de experiência docente inovadora. O benefício também poderá 

ser concedido ao professor que participar como palestrante, painelista, debatedor ou coordenador de mesa-

redonda, painel, conferência etc. 

O pedido de auxílio deverá ser encaminhado à Comissão de Carreira Docente, com conhecimento da 

Coordenação do Curso, e instruído com documento que comprove a sua inscrição ou carta-convite à sua 

participação no encontro. Após o evento, o professor deverá apresentar à Comissão de Carreira Docente, também 

com conhecimento da Coordenação do Curso, relatório de participação, instruído com fotocópia do certificado ou 

declaração de participação. A não apresentação desse relatório impossibilitará ao professor solicitar a concessão 

de novo auxílio, para qualquer outra atividade. 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO, NA ÁREA ESPECÍFICA DE ATUAÇÃO DOCENTE, REALIZADO 

NO ESTADO DA PARAÍBA. 

A FARR concederá auxílio financeiro de 50% (cinquenta por cento) do valor do curso pelo tempo abaixo-

especificado, conforme sua natureza: 

• Curso de Especialização – até 12 (doze) meses; 

• Curso de Mestrado – até 24 (vinte e quatro) meses; 

• Curso de Doutorado – até 36 (trinta e seis) meses. 

O requerimento para o pedido desse auxílio deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

• Projeto de estudo a ser realizado no curso; 

• Declaração de aceitação pela IES onde pretende realizar o curso; 

• Declaração dos encargos financeiros (total e mensal), fornecida pela IES que vai oferecer o curso. 

Durante a realização do curso, o professor compromete-se a manter suas atividades normais de ensino 

junto à Faculdade. 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO, NA ÁREA ESPECÍFICA DE ATUAÇÃO DOCENTE, REALIZADOS EM OUTROS 

ESTADOS OU NO EXTERIOR, CASO NÃO SEJAM OFERECIDOS NA PARAÍBA. DURANTE O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, SERÁ 

CONTRATADO PROFESSOR SUBSTITUTO. 
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O professor beneficiado pelo auxílio financeiro para participar de curso de Especialização, Mestrado ou 

Doutorado, será obrigado a: 

• apresentar semestralmente à Comissão de Carreira Docente, com conhecimento da Coordenação do 

Curso a que pertence, relatório das atividades realizadas durante a pós-graduação e declaração de 

regularidade de frequência; 

• encaminhar à Comissão de Carreira Docente, ao final do curso, cópia da monografia, dissertação de 

mestrado ou tese de doutorado, e o correspondente certificado, diploma ou declaração de conclusão, 

conforme o caso; 

• trabalhar na FARR por igual período ao do benefício recebido; 

• ressarcir a FARR no valor financeiro recebido, acrescido da devida correção monetária, em caso de vir 

a pedir o seu desligamento funcional da Faculdade antes do prazo acordado. 

Para efetivar sua política de capacitação docente, a Faculdade Reinaldo Ramos poderá realizar pós-

graduação nos níveis de Especialização, Mestrado ou Doutorado, em convênio com instituições de ensino superior 

credenciadas, e que tenham seus cursos reconhecidos pelas instâncias competentes do país. 

 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

A avaliação do desempenho docente na FARR constitui um dos elementos de fundamental importância 

para garantir a qualidade e a eficácia da ação acadêmica. É através de uma avaliação criteriosa que o docente 

tem condição de rever sua prática e refletir sobre seu trabalho como educador. 

Assim entendido, a Faculdade propõe-se a realizar avaliação de desempenho docente dentro de uma 

dimensão diagnosticadora, onde é essencial inteirar-se e, também, fazer uma leitura da postura do professor diante 

de seus pares, de seus alunos e de todos os que compõem a comunidade acadêmica do curso. Dessa forma, a 

FARR visa a acompanhar o desempenho desse profissional com relação ao ensino, à produção científica, à 

extensão e sua prática pedagógica. 

O alcance desses propósitos requer a existência de alguns mecanismos de acompanhamento e 

avaliação que viabilizem a operacionalização dessa atividade. Esses mecanismos, por sua vez, deverão ter 

critérios previamente definidos pela instituição, e sua realização efetivada pela Comissão de Carreira Docente 

instituída pela mantenedora, conforme o documento Plano de Carreira do Corpo Docente da FARR. 

Sem prejuízo dos critérios estabelecidos pela Comissão de Carreira Docente, alguns indicadores são 

aqui mencionados como parâmetro para a avaliação do desempenho do professor: 

I − empenho na formação continuada, através da realização de curso ou estágio de aperfeiçoamento e 

atualização, na área específica de sua atuação no curso que leciona, ou em educação superior, com 

carga horária igual ou superior a 240 horas; 

II – assiduidade; 

III − publicação de livros, artigos em revistas e/ou periódicos especializados na área específica ou da 

educação superior, ou de trabalhos considerados de interesse da educação e da cultura, mediante 

parecer da Comissão de Carreira Docente; 
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IV – participação, como membro efetivo ou colaborador, em órgãos de caráter educacional ou cultural, 

que visem ao estudo e à divulgação de assuntos relacionados com áreas específicas de sua atuação 

profissional e/ou da educação superior; 

V − participação em congressos, simpósios, seminários e ciclos de debates – internacionais, nacionais, 

regionais, estaduais ou municipais −, com apresentação de trabalho, desde que relacionados com a 

sua área específica ou com a educação superior. 

Para a FARR, a avaliação do desempenho docente não terá caráter punitivo. Sua finalidade será 

permitir ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho, bem como contribuir para a correção dos desvios 

porventura ocorridos durante o processo, efetuar as mudanças que se julgarem necessárias e, ainda, oferecer 

subsídios para as tomadas de decisão que possam ajudar na construção de uma educação de nível superior de 

qualidade. Assim, ela será desenvolvida de forma contínua e participativa, sendo parte integrante do Projeto de 

Avaliação Institucional da Faculdade. 

 APOIO PSICOPEDAGÓGICO AOS DOCENTES 

Os professores dos cursos da Faculdade Reinaldo Ramos dispõem de um Serviço de Apoio 

Psicopedagógico para orientá-los e auxiliá-los na condução do processo de ensino-aprendizagem. 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico tem por objetivos: 

• Criar na faculdade um espaço para que seus docentes analisem criticamente seu desempenho 

profissional e avaliem seus métodos de ensino e avaliação da aprendizagem; 

• Contribuir para que os docentes da faculdade exerçam uma prática profissional comprometida com o 

projeto pedagógico do curso e com a formação da cidadania de seus alunos; 

• Estimular atitudes de inovação pedagógica que afastem paradigmas educacionais ultrapassados e 

propiciem a pesquisa acadêmica; 

• Possibilitar a troca de experiências entre os docentes da faculdade, incentivando a instalação da prática 

da documentação e divulgação de atividades desenvolvidas em sala de aula; 

• Promover a formação continuada dos professores; 

• Propiciar orientação didático-pedagógica aos professores no planejamento das disciplinas, na escolha 

e aplicação de métodos de ensino, na elaboração e análise de instrumentos de avaliação da 

aprendizagem e na análise dos resultados das avaliações realizadas; 

• Orientar no preparo e utilização de materiais didáticos; 

• Organizar cursos, seminários e treinamentos para professores. 

Entre as estratégias a serem utilizadas pelo Serviço Psicopedagógico, estão: cursos, oficinas, 

seminários, ciclos de debates, mesas-redondas, reuniões pedagógicas e atendimento personalizado. 
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 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

O quadro a seguir resume a produção científica, cultural, artística e tecnológica do corpo docente do 

curso.  

PRODUÇÃO DO CORPO DOCENTE 

DOCENTE 
PRODUÇÃO  
CIENTÍFICA 

PRODUÇÃO CULTURAL, 
ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

Aécio de Souza Melo Filho   

Alberto Jorge Santos Lima Carvalho   

Alcione Vieira Pordeus   

Amanda Maria de Jesus   

Ana Caroline Camara Bezerra   

Angela Paula Nunes Ferreira   

Breno Wanderley Cesar Segundo   

Bruno Cezar Cadé   

Cosma Ribeiro de Almeida   

Cynara de Barros Costa   

Felipe Augusto de Melo e Torres   

Flávio Alberto Correia   

Francisco Iasley Lopes de Almeida   

Gustavo Giorggio Fonseca Mendoza   

Jardon Souza Maia   

Kelsen de Mendonça Vasconcelos   

Maria Rodrigues de Sousa   

Olivia Maria Cardoso Gomes   

Rafaela Silva   

Renata Maria Brasileiro Sobral   

Renata Teixeira Villarim   

Rodrigo Araújo Reül   

Rodrigo Pontes de Mello   

Rodrigo Silveira Rabello de Azevedo   

Rogerio da Silva Cabral   

Sabrinna de Sousa Correia   

Silvana Torquato Fernandes   

Valdeci Feliciano Gomes   

Valfredo de Andrade Aguiar Filho   

Vinicius Lúcio de Andrade   

Vyrna Lopes Torres   

Yuzianni Rebeca de M. S. M. Coury   
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4. INFRAESTRUTURA 

 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A Faculdade Reinaldo Ramos funciona em prédio localizado na Rua Almeida Barreto, 242, bairro São 

José, no Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba.  

No quadro abaixo, é apresentada a descrição da infraestrutura física predial da FARR. 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE ÁREA (m2) 
ÁREA TOTAL 

 (m2) 

Sala de Aula Tipo A 02 30,10 60,20 

Sala de Aula Tipo B 03 51,00 153,00 

Sala de Aula Tipo C 03 44,48 133,44 

Sala de Aula Tipo D 04 48,80 195,20 

Sala de Aula Tipo E 01 61,10 61,10 

Sala de Aula Tipo F 01 70,25 70,25 

Sala de Aula Tipo G 01 66,20 66,20 

Sala de Aula Tipo H 02 47,05 94,10 

Sala de Aula Tipo I 01 35,75 35,75 

Sala de Aula Tipo J 01 25,85 25,85 

Instalações 
Administrativas 

Recepção 01 23,25 23,25 

Diretoria 01 39,95 39,95 

Vice-Diretoria 01 10,60 10,60 

Secretaria Financeira 01 19,10 19,10 

Setor de Pessoal 01 7,30 7,30 

Almoxarifado 01 9,95 9,95 

Copa 01 2,90 2,90 

Instalações 

Acadêmicas 

Recepção 01 18,65 18,65 

Secretaria Acadêmica 01 48,50 48,50 

Coordenação de Pós-Graduação e 
Pesquisa 

01 11,35 11,35 

Coordenação do Curso de 
Administração 

01 14,25 14,25 

Coordenação do Curso de Direito 01 14,70 14,70 

Coordenação do Curso de 
Publicidade e Propaganda 

01 15,10 15,10 

CPA e CEP 01 10,60 10,60 

Sala de Professores 01 21,30 21,30 

Sala do Serviço de apoio 
Psicopedagógico 

01 17,10 17,10 

Área de Circulação Interna − 485,36 485,36 
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Praça de Alimentação (Cantina/Lanchonete) 01 25,80 25,80 

Livraria 01 9,15 9,15 

Reprografia 01 13,85 13,85 

Instalações 
Sanitárias 

WC Masculino Tipo A 01 12,20 12,20 

WC Masculino Tipo B 01 15,30 15,30 

WC Masculino Tipo C 01 2,70 2,70 

WC Masculino Tipo D 02 4,65 9,30 

WC Feminino Tipo A 01 12,20 12,20 

WC Feminino Tipo B 01 11,10 11,10 

WC Feminino Tipo C 01 2,70 2,70 

WC Feminino Tipo D 02 4,65 9,30 

WC Masculino / Feminino 02 2,70 5,40 

Instalações 
Sanitárias 

Adaptadas aos 
Portadores de 
Necessidades 

Especiais 

WC Masculino Tipo A 01 12,20 12,20 

WC Masculino Tipo B 01 15,30 15,30 

WC Feminino Tipo A 01 12,20 12,20 

WC Feminino Tipo B 01 11,10 11,10 

Biblioteca 

Sala para Acervo 01 44,70 44,70 

Sala Coletiva para Leitura 01 28,50 28,50 

Cabine para Estudo Individual 04 1,32 5,28 

Sala para Estudo em Grupo 01 6,00 6,00 

Terminal de Computação para 
Pesquisa 

03 1,20 3,60 

Sala para Administração 01 5,00 5,00 

Balcão de Atendimento 01 6,25 6,25 

Laboratório de Informática 01 44,15 44,15 

Agência Modelo de Publicidade e Propaganda 01 47,75 47,75 

Laboratório de Produção Audiovisual 01 47,75 47,75 

Laboratório de Produção de Áudio 01 35,20 35,20 

Núcleo de Prática 
Jurídica 

Recepção 01 16,60 16,60 

Sala de Espera 01 9,95 9,95 

Sala da Coordenação 01 7,00 7,00 

Sala de Reunião 01 12,40 12,40 

Sala de Informática 01 6,15 6,15 

Arquivo 01 3,55 3,55 

Escritório Tipo A 01 10,90 10,90 

Escritório Tipo B 02 19,35 38,70 

Escritório Tipo C 01 7,90 7,90 

Área de Circulação 01 7,20 7,20 

Estacionamento 
Tipo A 01 240,95 240,95 

Tipo B 01 464,40 464,40 
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Tipo C 01 886,90 886,90 

ÁREA CONSTRUÍDA  2.188,58 

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL  7.406,46 

 

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é 

adequado ao número de usuários projetados e às atividades programadas. A estrutura física está adaptada para 

o atendimento aos portadores de necessidades especiais.  

GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL - TI  

São disponibilizados gabinetes de trabalho para os professores em tempo integral, equipados com 

computadores conectados à Internet.  

Os espaços podem ser utilizados para atendimento em grupo e há espaços para atendimento individual.  

Para atendimento em grupo, duas salas amplas, cada uma com 3 mesas e 2 computadores instalados, 

fica à disposição dos professores TI, além de uma sala de atendimento individual, equipada com computador e 

impressora.  

ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS  

A Coordenação do Curso possui uma sala exclusiva, climatizada, bem dimensionada e dotada de 

isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às condições de 

salubridade. Há dois microcomputadores, um para coordenação e um para secretária, conectados à Internet, 

mesas e cadeiras, além de armários, estantes e gabinetes para arquivo. 

SALA DE PROFESSORES 

A sala de professores é bem dimensionada, climatizada, dotada de isolamento acústico, iluminação, 

ventilação, banheiro privativo e mobiliário, atendendo às condições de salubridade. Há um microcomputador 

conectado à Internet, sofás, mesa e cadeiras.  

São disponibilizados gabinetes de trabalho equipados com microcomputadores conectados à Internet 

para o Coordenador de Curso e para os integrantes do NDE, professores de tempo integral e professores de tempo 

parcial. 

SALAS DE AULA 

Há 4 salas de aula disponíveis para os dois primeiros anos do curso de Bacharelado em Administração. 

Todas possuem instalações modernas, com equipamentos de tecnologia e plenas condições em termos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessárias à 

atividade proposta. 

 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As instalações administrativas apresentam condições plenas no que se refere à dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à atividade proposta. A 

Faculdade Reinaldo Ramos possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade 

administrativa. 

ÁREA DE CONVIVÊNCIA E INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E CULTURAIS. 
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A FARR disponibiliza área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades 

esportivas, de recreação e culturais.  

INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 

As instalações oferecem infraestrutura de alimentação e de serviços, com variedade e qualidade, para 

atender à comunidade acadêmica, incluindo cantina, que oferece de refeições completas a lanches rápidos, e 

papelaria, com serviço de fotocópia. 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações sanitárias apresentam condições plenas em termos de espaço físico, equipamentos, 

sanitários modernos, adequação a normas de acessibilidade e de higiene, iluminação, ventilação e limpeza. 

As instalações sanitárias são compatíveis com o número de usuários projetado e apresentam condições 

de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O sistema de limpeza é realizado permanentemente 

por prestadores de serviço contratados pela Mantenedora. 

BIBLIOTECA 

A biblioteca está instalada em uma área de 99,33 m2, contando com instalações que incorporam 

concepções arquitetônicas, tecnológicas e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo 

plenamente aos requisitos de dimensão, comodidade, iluminação, ventilação, acústica, limpeza, segurança e 

conservação. 

São instalações adequadas a todos os ambientes: sala para acervo, sala coletiva para leitura, cabine 

para estudo individual, sala para estudo em grupo, terminal de computação para pesquisa, sala para administração 

e balcão de atendimento. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

A FARR conta com 01 (um) laboratório de informática instalado em área de 44,15 m2, equipado com 

20 (vinte) microcomputadores, 02 (dois) servidores, impressoras, projetor multimídia, computadores com acesso 

à internet e bancadas de apoio para computadores pessoais com instalações de energia e cabeamento individuais. 

Os computadores são interligados em rede e com acesso à Internet por meio de banda larga.. 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

Para os cursos em funcionamento, a FARR conta com os seguintes laboratórios: Agência-Modelo de 

Publicidade e Propaganda, Laboratório de Produção Audiovisual, Laboratório de Produção de Áudio e Núcleo de 

Prática Jurídica. 

 EQUIPAMENTOS 

ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Aos professores, é oferecido acesso aos equipamentos de informática para o desenvolvimento de 

pesquisas e a preparação de materiais necessários ao desempenho de suas atividades acadêmicas. Na sala de 

professores, assim como nos gabinetes de trabalho, há microcomputadores e impressoras instalados. Além disso, 

o corpo docente pode fazer uso dos equipamentos de informática disponibilizados na biblioteca e no laboratório 

de informática. 
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Os alunos podem acessar aos equipamentos de informática na biblioteca e no laboratório de 

informática. Os alunos têm acesso livre ao laboratório de informática no horário de funcionamento, exceto quando 

estiver reservado para a realização de aulas práticas por professor da Faculdade Reinaldo Ramos. Na biblioteca 

há 11 (onze) microcomputadores disponíveis aos alunos e professores, todos com acesso à Internet.  

Utilizado para pesquisa na rede, leitura e envio de e-mails, realização de trabalhos práticos, digitação 

de monografias e relatórios, o Laboratório também é destinado às disciplinas que necessitam de aulas práticas de 

redes de computadores e sistemas distribuídos, o que dá a oportunidade do aluno aprender na prática.  

O Laboratório de Informática possui regulamento próprio disponível, na íntegra, nos anexos deste 

Projeto Pedagógico. 

EXISTÊNCIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (INTERNET) 

A FARR ainda possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação científica (Internet), e 

o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade suficiente para o desenvolvimento das 

atividades. 

RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA 

A Faculdade Reinaldo Ramos dispõe de recursos tecnológicos e de audiovisual, que podem ser 

utilizados pelos professores. Alguns já estão instalados em dependências físicas específicas; outros podem ser 

utilizados mediante agendamento prévio com o funcionário responsável pelos equipamentos, que é encarregado 

de instalá-los no local e horário preestabelecido, assim como desinstalá-los após seu uso.  

No quadro abaixo, é apresentada a relação de recursos tecnológicos e de audiovisual disponíveis na 

Faculdade Reinaldo Ramos. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS E AUDIOVISUAIS 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Retroprojetor 04 

Tela de Projeção 02 

Projetor Multimídia 17 

Televisor 04 

Aparelho de DVD 02 

Aparelho de Som 02 

Videocassete 01 

Home Theater 01 

Caixa de Som  04 

TOTAL 37 

 

 SERVIÇOS 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo da sua amplitude, são executadas 

por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas, previamente contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação consistem em:  

• manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade acadêmica;  
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• proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições dos espaços e 

instalações próprias para o uso;  

• executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica e de construção da FARR. 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo do tipo, são executadas por 

funcionários da Instituição ou por empresas especializadas, previamente contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação consistem em:  

• manter equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da comunidade acadêmica;  

• proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições dos equipamentos para 

o uso;  

• executar procedimentos de revisão periódica nos equipamentos da Instituição. 

CONDIÇÕES DE ACESSO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade Reinaldo Ramos apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira 

de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras 

de apoio nas paredes dos banheiros;·lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários 

de cadeira de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade Reinaldo Ramos está 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio 

contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a microcomputador, sistema de síntese de 

voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de 

tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de 

leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade Reinaldo Ramos está igualmente 

comprometida, desde o ingresso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas 

escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade 

escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); 

materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, 

a Faculdade Reinaldo Ramos: 

• Promoverá cursos de formação de professores para:  

a) o ensino e uso da LIBRAS;  

b) a tradução e interpretação de LIBRAS – Língua Portuguesa;  

c) o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; 
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• Oferecerá o ensino da LIBRAS e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos 

surdos; 

• Proverá a contratação de:  

a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS;  

b) tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa;  

c) professor para o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e  

d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos 

alunos surdos; 

• Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas salas de aula 

e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno; 

• Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão da LIBRAS entre professores, alunos, 

funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

• Dotará mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na correção das 

provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística 

manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 

• Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em 

LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 

• Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como 

recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e buscando 

assegurar-lhes o acesso à comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto 

nº 5.626/2005, a Faculdade Reinaldo Ramos proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete 

de LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e 

tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação.  

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, a Faculdade Reinaldo Ramos possui em seu 

quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à 

informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional atua:  

a) nos processos seletivos para os cursos na Faculdade Reinaldo Ramos; 

b) nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, 

em todas as atividades didático-pedagógicas;  

c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Os professores têm acesso à literatura e a informações sobre a especificidade linguística do aluno 

surdo. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS será inserida como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério e no curso 

de Fonoaudiologia, caso a Faculdade Reinaldo Ramos venha a oferecer tais cursos. Nos demais cursos de 

educação superior e na educação profissional, a LIBRAS é oferecida como disciplina curricular optativa.  
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A Faculdade Reinaldo Ramos, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às pessoas 

surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos 

conteúdos curriculares desenvolvidos. 

A FARR coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de deficiência ou com 

mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades acadêmicas e administrativas em 

igualdade de condições com as demais pessoas.  

 ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Os alunos podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca e no laboratório de informática. 

Os alunos têm acesso ao laboratório de informática no horário de funcionamento, exceto quando estiver reservado 

para a realização de aulas práticas por professor da Faculdade Reinaldo Ramos. Na biblioteca há 11 (onze) 

microcomputadores disponíveis aos alunos, todos com acesso à Internet. 

 BIBLIOTECA 

 Espaço Físico 

Instalada em uma área de 99,33 m2, a biblioteca da FARR conta com uma estrutura física que incorpora 

concepções arquitetônicas, tecnológicas e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo 

plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, climatização, segurança, conservação e 

comodidade. 

A biblioteca dispõe dos seguintes ambientes: sala para acervo, sala coletiva para leitura, cabines para 

estudo individual, salas para estudo em grupo, terminais de computação para pesquisa, sala para administração 

e balcão de atendimento. 

INSTALAÇÕES PARA O ACERVO 

A sala do acervo é organizada em estantes de dupla face para acomodação de livros, periódicos, 

monografias e obras de referência, com livre acesso aos usuários. Dispõe, também, de armários adequados para 

a organização do acervo de CD, DVD, softwares e material similar. 

Instalado em local com iluminação natural e artificial apropriada, o acervo atende plenamente às 

condições de armazenagem e preservação. Extintor de incêndio e sinalização bem distribuída garante a segurança 

dos usuários, em caso de emergência. 

INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS INDIVIDUAIS E EM GRUPO 

As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere ao espaço físico, 

acústica, iluminação, climatização e mobiliário. 

A biblioteca conta com sala coletiva para leitura, sala para trabalho em grupo e cabines para estudo 

individual, com mesas e cadeiras apropriadas, para propiciar aos usuários conforto e bem-estar. 
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 Acervo 

O acervo do curso de Administração da FARR é composto por livros, periódicos científicos, jornais, 

revistas e material multimídia. 

LIVROS 

Encontram-se disponibilizadas na biblioteca as bibliografias básica e complementar de Administração, 

referentes aos 02 (dois) primeiros anos, já que a faculdade adquiriu títulos e exemplares em número suficiente 

para atender à proposta pedagógica do curso. 

As disciplinas ministradas no bacharelado em Administração possuem no mínimo 03 (três) títulos 

indicados para a bibliografia básica, em proporção adequada de exemplares por alunos, atendendo aos programas 

dos componentes curriculares, devidamente tombados junto ao patrimônio da FARR. 

A bibliografia complementar indicada, com 05 (cinco) títulos, atende aos programas das disciplinas 

(relação de um exemplar para cada título), e também está devidamente tombada junto ao patrimônio da faculdade. 

Atua, é óbvio, como um acervo que complementa a formação dos alunos. 

As duas bibliografias foram recomendadas pelos docentes responsáveis pelos componentes 

curriculares do curso, sob a supervisão de seu coordenador. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) trabalha 

também no sentido de recomendar a atualização bibliográfica. 

PERIÓDICOS 

O acervo do curso de Administração da Faculdade Reinaldo Ramos conta com assinaturas de 

periódicos especializados − indexados e correntes −, sob as formas impressa e on-line. São títulos de doutrina 

administrativa, distribuídos entre as principais áreas da administração, referentes aos 02 (dois) primeiros anos do 

curso. 

INFORMATIZAÇÃO 

Com a implantação de software específico para processamento técnico, consultas e controle de 

empréstimo, o acervo bibliográfico da FARR está totalmente informatizado, inclusive com acesso on-line. 

O software de automação utilizado é o SIABI, desenvolvido na linguagem Delphi, com arquitetura 

cliente/servidor e utilização do banco de dados relacional SQL Server, Oracle e Firebird. Com interface Web de 

consultas baseada em páginas ASP/PHP, o software promove DSI (Disseminação Seletiva da Informação), que 

possibilita interação com o usuário em suas necessidades de informação, por meio do envio automático de e-mail. 

O SIABI é compatível com padrões nacionais e internacionais da biblioteconomia: MARC-21, ISO-2709, 

AACR2, NBR-6023 e Z-3950. Captura registros diretamente na Web e gera, automaticamente, os principais 

campos MARC-21. Gerencia sugestões, compras, doações, duplicatas, encadernações e descarte, bem como 

alerta sobre o vencimento das assinaturas e permite a inclusão de sumário e capa das publicações. Também 

cataloga materiais especiais, como artigos, capítulos e acervos digitais. São gerados, automaticamente, o formato 

de referência ABNT, a ficha catalográfica e a ficha kardex.  

Apesar do rigor técnico, o SIABI é o sistema mais fácil de utilizar do mercado, pois não exige do 

bibliotecário o conhecimento prévio do formato MARC-21 para poder catalogar. 

BASE DE DADOS 
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A biblioteca disponibiliza a base de dados do acervo para consulta local e on-line. Os usuários dispõem, 

ainda, de computadores para acesso à Internet, todos destinados à pesquisa interna e a diversas bases de dados 

nacionais e estrangeiras. 

MULTIMÍDIA 

Um rico acervo multimídia e os equipamentos necessários à sua utilização estão disponíveis na 

biblioteca para os usuários, abrangendo as áreas de administração, publicidade, cinema, comunicação e direito. 

JORNAIS E REVISTAS 

A biblioteca da FARR conta com assinaturas correntes de vários jornais e revistas de circulação regional 

e nacional. 

 Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo é efetivada com base nas bibliografias básica 

e complementar indicadas para as disciplinas que integram a matriz curricular dos cursos oferecidos pela FARR.  

Os títulos e o número de exemplares a serem adotados no período letivo seguinte são definidos sempre 

no período anterior, durante a realização da Semana Acadêmica, que reúne docentes, gestores e representantes 

do corpo discente da faculdade. Assim, a aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, conforme 

as necessidades dos cursos, e de acordo com o provimento de recursos financeiros.  

Nesse sentido, a biblioteca solicita, semestralmente, às coordenações de curso, professores e alunos, 

indicação de publicações diversas, incluindo periódicos e materiais especiais, para atualização do acervo.  

O acervo também é atualizado por meio de consultas a catálogos de editoras, sites de livrarias etc., 

visando a dotar a biblioteca de novos lançamentos do mercado em áreas específicas de cada curso da instituição. 

Para a compra do acervo bibliográfico, é destinada verba específica no orçamento da faculdade, com 

provisão semestral de recursos, visando à aquisição de livros, obras de referência, softwares, material audiovisual 

e assinaturas de periódicos nacionais e internacionais. 

 Serviços 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A biblioteca da Faculdade Reinaldo Ramos funciona das 16h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira, e, 

aos sábados, das 08h00 às 14h00. 

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A equipe técnico-administrativa responsável pelos serviços da biblioteca é constituída por uma 

bibliotecária, dois auxiliares de biblioteca e um porteiro. 

A bibliotecária da Faculdade Reinaldo Ramos é Severina Sueli da Silva Oliveira, graduada em 

Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal da Paraíba/UFPB e especialista em Gestão de 

Unidades de Informação, na mesma IES, com registro profissional CRB-15/225. 



 

163 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos/CESREI –  Faculdade Reinaldo Ramos/FARR  
Rua Almeida Barreto, 242, São José – Campina Grande/PB. (83) 3341 7997 |  cesrei.com.br 

Os auxiliares têm escolaridade mínima de nível médio e possuem habilidades para os serviços 

específicos de uma biblioteca, além de saber lidar com a clientela. Passam, periodicamente, por treinamentos que 

objetivam a melhoria dos serviços oferecidos pela biblioteca. 

O porteiro é o funcionário responsável pela fiscalização do acesso à biblioteca, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo regulamento interno e pela administração da faculdade. 

SERVIÇO E CONDIÇÕES DE ACESSO AO ACERVO 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local, empréstimo domiciliar, reserva, 

levantamento bibliográfico, comutação bibliográfica (COMUT), orientação quanto à normalização bibliográfica 

(Normas ABNT), catalogação na fonte de monografias e de trabalhos acadêmicos. 

A consulta na própria biblioteca é feita por usuários devidamente cadastrados, com acesso livre às 

estantes onde se encontra o material bibliográfico disponível. 

O empréstimo domiciliar é permitido apenas para professores, alunos e funcionários. Cada usuário pode 

retirar, simultaneamente, até 03 (três) títulos. O período de empréstimo é de 10 (dez) dias úteis, podendo ser 

prorrogado, desde que não haja reserva.  

As reservas são realizadas no balcão de atendimento. Todo material emprestado pode ser reservado 

e, quando devolvido, fica à disposição do usuário que reservou pelo prazo de 02 dias úteis. Após esse prazo, 

passa para outro usuário ou volta à estante. 

O levantamento bibliográfico é realizado em diversas bases de dados, nacionais e estrangeiras. Pode 

ser solicitado por qualquer usuário da biblioteca, com o preenchimento de formulário próprio.  

O programa de comutação bibliográfica (COMUT) é mais um serviço disponibilizado pela biblioteca da 

CESREI, facilitando o acesso às informações necessárias ao desenvolvimento educacional, científico e 

tecnológico, através de uma ampla rede de bibliotecas no país e no exterior.  

Por meio da comutação bibliográfica, são fornecidas cópias de artigos de periódicos localizados em 

universidades e instituições integrantes do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas do IBICIT/CNPq. 

Há ainda um programa permanente de treinamento de usuários, visando a auxiliá-los na normalização 

de seus trabalhos monográficos, segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Para isso, a 

biblioteca dispõe de um conjunto de normas atualizadas da ABNT e de um manual com as exigências específicas 

para a apresentação de trabalhos acadêmicos, técnicos e científicos. 

Além dos serviços mencionados, a biblioteca da FARR dispõe ainda de: 

• Orientação quanto aos serviços prestados e como utilizá-los; 

• Catalogação na fonte; 

• Serviço de referência; 

• Visitas orientadas; 

• Atendimento virtual; 

• Disseminação seletiva de informação (DSI); 

• Rede wireless. 
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 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

A Faculdade Reinaldo Ramos conta com 01 (um) laboratório de informática, instalado em área de 44,15 

m2.  

O laboratório de informática está equipado com 25 (vinte e cinco) microcomputadores, 02 (dois) 

servidores, impressoras e outros equipamentos, todos interligados em rede e com acesso à Internet por meio de 

banda larga. 

No quadro abaixo, são relacionados os equipamentos disponíveis no laboratório de informática. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

EQUIPAMENTOS ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Microcomputadores Intel Celeron 420 1.66 GHz 1 GB RAM, Monitor LCD 18’’ 25 

Servidores 
Servidor Pentium 4, 256 MB RAM, 02 HDs de 80 GB 01 

Servidor AMD Duron, 256 MB RAM, HD de 20 GB 01 

Impressora HP Deskjet D1360 01 

Switches 
Switches D-Link DES-1020D 02 

Switch D-Link DES-1008D 01 

Modems 
Modem ADSL D-Link 500B 01 

Access Point Linksys WAP54G, 54Mbps 802.11g 01 

 

A comunidade acadêmica da Faculdade Reinaldo Ramos tem acesso livre ao laboratório de informática 

no horário de funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas por algum 

professor da Instituição.  

O laboratório de informática funciona das 16h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira, e aos sábados 

das 08h00 às 14h00. 

A relação equipamento/aluno é de 01 (um) microcomputador para cada grupo de 19 (dezenove) alunos, 

considerando o total de matrículas dos cursos em funcionamento. 

Nos anexos do Projeto Pedagógico, é apresentado o regulamento e as normas de utilização do 

laboratório de informática, que tem o objetivo de potencializar a utilização dos equipamentos e também ampliar a 

segurança no ambiente do laboratório. 

 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

O Núcleo de Prática Jurídica encontra-se em pleno funcionamento, instalado em espaço físico no 

próprio campus da Faculdade Reinaldo Ramos.  

No quadro a seguir, é apresentada a descrição da infraestrutura física do Núcleo de Prática Jurídica do 

Curso de Graduação em Direito da FARR. 

INFRAESTRUTURA FÍSICA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE ÁREA (m2) ÁREA TOTAL (m2) 
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NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA 

Recepção 01 16,60 16,60 

Sala de Espera 01 9,95 9,95 

Sala da Coordenação 01 7,00 7,00 

Sala de Reunião 01 12,40 12,40 

Sala de Informática 01 6,15 6,15 

Arquivo 01 3,55 3,55 

Escritório Tipo A 01 10,90 10,90 

Escritório Tipo B 02 19,35 38,70 

Escritório Tipo C 01 7,90 7,90 

Área de Circulação 01 7,20 7,20 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 120,35 

 

O mobiliário disponibilizado atende aos padrões das demais instalações da Faculdade Reinaldo Ramos. 

O Núcleo de Prática Jurídica é servido por uma rede de microcomputadores ligada à Internet, com terminais em 

todas as salas, para acesso à base de dados e aos tribunais.  

O Núcleo de Prática Jurídica destina-se a coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades 

do Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, criando condições 

para o cumprimento efetivo do seu Regulamento. 

Na busca pela complementação das atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio 

Supervisionado, o Núcleo de Prática Jurídica pode firmar convênios e contratos com entidades públicas e privadas, 

sociedade civil organizada e organizações não-governamentais, de forma que possibilitem a participação dos 

estagiários na prestação de serviços jurídicos e assistência jurídica integral. 

As atividades de Estágio Supervisionado promovidas no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica são 

exclusivamente práticas, sem utilização de aulas expositivas, compreendendo, entre outras, redação de atos 

jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, visitas 

relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, treinamento de arbitragem, negociação, conciliação 

e mediação, resolução de questões de deontologia e legislação profissional. 

No que se refere às atividades básicas (práticas jurídicas simuladas e visitas orientadas), está prevista 

a oferta de 02 (dois) componentes curriculares, um no 7º e o outro no 8º semestre letivo do Curso de Graduação 

em Direito. São eles: Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, com carga horária total de 216 horas, 

a ser cumprida em atividades de visitas orientadas e de prática simulada. 

As visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a assistência de 

audiências reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com apresentação de relatórios das audiências. 

Das visitas programadas, devem ser redigidos relatórios circunstanciados a serem apresentados ao Professor de 

Estágio, para avaliação. 

A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses, além da 

elaboração de peças processuais e profissionais simuladas e a atuação em processos simulados. A pauta de 

atividades simuladas inclui ainda o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, 

pelo exame de autos findos; e o treinamento simulado de técnicas de arbitragem, negociação, conciliação e 

mediação. 
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Para fins de realização das atividades de prática simulada, os alunos do Estágio Supervisionado são 

divididos em equipes de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 25 (vinte e cinco) estudantes. 

O Núcleo de Prática Jurídica é também responsável pelo desenvolvimento das atividades de 

arbitragem, negociação, conciliação e mediação, atividades jurídicas reais entre outras, com perspectiva de pleno 

atendimento das demandas do curso.  

Nos 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos são 

oferecidos os componentes curriculares Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, com carga horária 

total de 216 horas a serem cumpridas em atividades de prática real. 

A prática real é realizada na própria Instituição, no Núcleo de Prática Jurídica, admitindo-se sua 

realização parcial por meio de convênios em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa pública ou 

privada. 

A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de peças processuais e o 

acompanhamento dos respectivos processos através do Núcleo de Prática Jurídica. Para fins de atendimento junto 

ao Núcleo de Prática Jurídica os alunos do Estágio Supervisionado são divididos em equipes de no mínimo 03 

(três) e no máximo 05 (cinco) estudantes. 

As atividades conveniadas não devem ultrapassar 50% do tempo exigido para conclusão do estágio e 

são realizadas sob supervisão da Faculdade Reinaldo Ramos, com elaboração de relatórios.  

É por meio da prática simulada, no âmbito do Estágio Supervisionado, que os alunos desenvolvem as 

atividades de arbitragem, negociação, conciliação e mediação.  

A arbitragem é considerada um meio alternativo de resolução de conflitos. Trata-se de uma técnica de 

resolução de conflitos instituída Lei nº 9.307/1996, por intermédio da qual as partes de uma relação contratual 

envolvendo direitos patrimoniais disponíveis recorrem a um árbitro que deve dirimir o impasse, litígio ou 

controvérsia decorrente do contrato. A arbitragem caracteriza-se ainda pela especialidade, 

neutralidade/imparcialidade do árbitro e por ser ele, o árbitro, livre e voluntariamente escolhido pelas partes.  

A negociação é considerada um meio alternativo de resolução de conflitos. É um processo que busca 

a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes 

envolvidas resolvam seus conflitos conscientes de que foram ouvidas, de que tiveram oportunidades de apresentar 

toda sua argumentação. O objetivo é que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais.  

A conciliação, como meio alternativo de resolução de conflitos, é uma técnica que busca o esforço das 

partes para a resolução de controvérsias, utilizando-se do auxílio de um terceiro conciliador de forma imparcial na 

condução de uma solução ao conflito, sugerindo soluções quando as partes não conseguirem um entendimento.  

A mediação é considerada um meio alternativo de resolução de conflitos. Trata-se de uma técnica não 

adversarial de resolução de conflitos, por intermédio da qual duas ou mais pessoas recorrem a um especialista 

(mediador) neutro, que realiza reuniões a fim de obter uma solução consensual e satisfatória. Caracteriza-se como 

um processo voluntário, confidencial, flexível e participativo. 

Posteriormente, com o desenvolvimento das atividades de prática real, a Faculdade Reinaldo Ramos 

começou a implantar gradualmente o uso de técnicas de arbitragem, negociação, conciliação e mediação 

conforme foram sendo identificados casos que permitiam a utilização de tais técnicas junto à população atendida 

pelo Núcleo de Prática Jurídica.  
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Nos anexos deste Projeto Pedagógico é apresentada a regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade Reinaldo Ramos. 
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REGULAMENTO DA OFERTA DOS COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre a oferta dos componentes curriculares optativos do Curso de Graduação 

em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Capítulo II – Dos Componentes Curriculares Optativos 

Art. 2º. Os componentes curriculares optativos são de livre escolha pelo aluno, dentro de uma lista previamente 

elaborada pela Faculdade Reinaldo Ramos, e se voltam à flexibilização da matriz curricular do Curso de 

Graduação em Direito. 

Art. 3º. Os componentes curriculares optativos do Curso de Graduação em Direito são os relacionados no quadro 

abaixo. 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
SEMANAL SEMESTRAL 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais 02 36 − 

Tutela Coletiva de Direitos 02 36 − 

Direito do Consumidor 02 36 − 

Direito Agrário 02 36 − 

Direito Eleitoral 02 36 − 

Direito Penitenciário e Execução Penal 02 36 − 

Leis Penais Especiais 02 36 − 

Medicina Forense 02 36 − 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 02 36 − 

 

§1º. A lista de componentes curriculares optativos poderá, à medida que o curso flua, ser ampliada ou modificada, 

tendo sempre por base as necessidades do mercado de trabalho e o perfil profissional que se deseja para o 

egresso.  

§2º. O componente curricular LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais será oferecido entre os componentes 

curriculares optativos do curso, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005, não 

podendo, por isso, ser retirado da lista. 

Art. 4º. Os componentes curriculares optativos serão oferecidos na modalidade presencial. 

Capítulo III – Da Carga Horária a ser Integralizada 

Art. 5º. Os alunos do Curso de Graduação em Direito devem integralizar, ao total, 108 horas em componentes 

curriculares optativos.  
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Parágrafo Único. A carga horária a ser integralizada está distribuída nos 7º, 8º e 9º semestres, conforme quadro a 

seguir.  

CARGA HORÁRIA DOS COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

SEMESTRE 
COMPONENTES CURRICULARES 

DA MATRIZ CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 

SEMANAL SEMESTRAL 

7º Disciplina Optativa I 02 36 − 

8º Disciplina Optativa II 02 36 − 

9º Disciplina Optativa III 02 36 − 

 

Art. 6º. No 7º semestre do Curso de Graduação em Direito, o aluno deverá matricular-se em 01 (um) dos 

componentes curriculares optativos oferecidos neste período letivo, integralizando 36 horas.  

Art. 7º. No 8º semestre do Curso de Graduação em Direito, o aluno deverá matricular-se em 01 (um) dos 

componentes curriculares optativos oferecidos neste período letivo, integralizando 36 horas.  

Art. 8º. No 9º semestre do Curso de Graduação em Direito, o aluno deverá matricular-se em 01 (um) dos 

componentes curriculares optativos oferecidos neste período letivo,integralizando 36 horas. 

Capítulo IV – Do Processo de Seleção e Matrícula nos Componentes Curriculares Optativos 

Art. 9º. Para o 7º semestre do curso, previamente ao início do período de matrícula semestral na Faculdade 

Reinaldo Ramos, o Colegiado de Curso selecionará 03 (três) componentes curriculares entre aqueles da lista 

apresentada no artigo 3º deste Regulamento, a serem disponibilizados para matrícula dos alunos do curso, 

devendo cada aluno matricular-se em 01 (um) dos componentes curriculares optativos oferecidos. 

Parágrafo Único. O oferecimento do componente curricular optativo está condicionado à matrícula de, no mínimo, 

20 alunos. 

Art. 10. Para o 8º semestre do curso, previamente ao início do período de matrícula semestral na Faculdade 

Reinaldo Ramos, o Colegiado de Curso selecionará 03 (três) componentes curriculares entre aqueles da lista 

apresentada no artigo 3º deste Regulamento, a serem disponibilizados para matrícula dos alunos do curso, 

devendo cada aluno matricular-se em 01 (um) dos componentes curriculares optativos oferecidos. 

Parágrafo Único. O oferecimento do componente curricular optativo está condicionado à matrícula de, no mínimo, 

20 alunos. 

Art. 11. Para o 9º semestre do curso, previamente ao início do período de matrícula semestral na Faculdade 

Reinaldo Ramos, o Colegiado de Curso selecionará 03 (três) componentes curriculares entre aqueles da lista 

apresentada no artigo 3º deste Regulamento, a serem disponibilizados para matrícula dos alunos do curso, 

devendo cada aluno matricular-se em 01 (um) dos componentes curriculares optativos oferecidos. 

Parágrafo Único. O oferecimento do componente curricular optativo está condicionado à matrícula de, no mínimo, 

20 (vinte) alunos. 
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Capítulo V – Das Disposições Finais 

Art. 12. As situações omissas ou de interpretação duvidosa surgidas da aplicação das normas deste Regulamento, 

deverão ser dirimidas pela Coordenação do Curso de Graduação em Direito, ouvido o Colegiado de Curso.  

Art. 13. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito da Faculdade 

Reinaldo Ramos. 

Capítulo II – Do Estágio Supervisionado 

Art. 2º. O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. 

Parágrafo Único. Reserva-se, exclusivamente, para alunos matriculados no Curso de Graduação em Direito da 

Faculdade Reinaldo Ramos. 

Art. 3º. A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento 

das competências e habilidades necessárias à atuação profissional.  

Parágrafo Único. O Estágio Supervisionado deve proporcionar ao aluno a participação em situações simuladas e 

reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação. 

Art. 4º. As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, sem utilização de aulas expositivas, 

compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, assistência 

e atuação em audiências e sessões, visitas relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, 

treinamento de arbitragem, negociação, conciliação e mediação, resolução de questões de deontologia e 

legislação profissional, tudo sob o controle, orientação e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica. 

Parágrafo Único. O estudo do Código de Ética e Disciplina das profissões jurídicas deve perpassar todas as 

atividades vinculadas ao Estágio Supervisionado.  

Art. 5º. As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que se possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 

contempladas pela formação jurídica. 

Capítulo III – Da Carga Horária a ser Integralizada 

Art. 6º. O Estágio Supervisionado será realizado nos 7º, 8º, 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito 

da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Art. 7º. O aluno deve desenvolver uma programação que totalize a carga horária mínima de 432 horas, a serem 

cumpridas conforme determinado na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito. 

Parágrafo Único. A totalização das horas destinadas ao Estágio Supervisionado é indispensável à colação de grau. 

Art. 8º. Nos 7º e 8º semestres do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos serão oferecidos 

os componentes curriculares Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, com carga horária total de 216 

horas, a ser cumprida em atividades de visitas orientadas e de prática simulada. 
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§1º. As visitas orientadas abrangem os diversos órgãos jurisdicionais, assim como a assistência de audiências 

reais e julgamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com apresentação de relatórios das audiências. 

§2º. Das visitas programadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados, a serem apresentados ao Professor 

de Estágio para avaliação. 

§3º. A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses; a elaboração de peças 

processuais e profissionais simuladas e a atuação em processos simulados.  

§4º. A pauta de atividades simuladas inclui, ainda, o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos 

procedimentos, pelo exame de autos findos, e o treinamento simulado de técnicas de arbitragem, negociação, 

conciliação e mediação. 

§5º. Para fins de realização das atividades de prática simulada, os alunos do Estágio Supervisionado são divididos 

em equipes de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 25 estudantes. 

Art. 9º. Nos 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos serão oferecidos 

os componentes curriculares Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, com carga horária total de 

216 horas, a ser cumprida em atividades de prática real. 

§1º. A prática real será realizada na própria Instituição, no Núcleo de Prática Jurídica, admitindo-se sua realização 

parcial por meio de convênios em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa pública ou privada. 

§2º. A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de peças processuais e o 

acompanhamento dos respectivos processos, através do Núcleo de Prática Jurídica.  

§3º. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Prática Jurídica, os alunos do Estágio Supervisionado são 

divididos em equipes de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) estudantes. 

§4º. As atividades conveniadas não deverão ultrapassar 50% do tempo exigido para conclusão do estágio, e serão 

realizadas sob supervisão da Faculdade Reinaldo Ramos, com elaboração de relatórios. 

§5º. O tempo de estágio realizado pelo aluno na Defensoria Pública, a partir do 9º semestre do Curso de 

Graduação em Direito e, na forma do artigo 145 da Lei Complementar nº 80/1994, poderá ser aproveitado para 

fins de estágio curricular, independentemente da existência de convênio com a Faculdade Reinaldo Ramos, 

respeitando-se o limite de 50% da carga horária exigida pelo Curso de Graduação em Direito para as atividades 

de prática real. 

Capítulo IV – Da Avaliação 

Art. 10. A avaliação do Estágio Supervisionado desenvolvido nas atividades curriculares “Visitas Orientadas” e 

“Prática Simulada” é efetuada através de notas, de acordo com a legislação vigente, em especial as normas fixadas 

pelo Regimento da Faculdade Reinaldo Ramos, atribuídas com base nos relatórios circunstanciados das visitas 

orientadas e no desempenho nas atividades simuladas, bem como outros indicadores e instrumentos que constem 

dos respectivos Planos de Ensino. 

Art. 11. A avaliação do Estágio Supervisionado desenvolvido nas atividades curriculares “Prática Real” é efetuada 

através de notas, de acordo com a legislação vigente, em especial as normas fixadas pelo Regimento da 

Faculdade Reinaldo Ramos, atribuídas com base nos relatórios periódicos de estágio, na correição dos processos 

de cada equipe e no desempenho efetivo dos estagiários no Núcleo de Prática Jurídica.  
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Art. 12. É considerado aprovado o aluno que obtiver frequência mínima de 75% às atividades programadas e nota 

igual ou superior a 7,0 (sete).  

Parágrafo Único. A recuperação da nota relativa às atividades curriculares “Prática Real” somente pode ser 

concretizada através de plantões, tendo em vista tratar-se de atividade eminentemente prática, não recuperável 

por meio de provas. 

Art. 13. Compete ao Núcleo de Prática Jurídica estabelecer, obedecida à legislação vigente, a forma de avaliação 

e controle de frequência do estágio desenvolvido em instituições conveniadas. 

Capítulo V – Do Estágio Profissional de Advocacia 

Art. 14. O Estágio Profissional de Advocacia, previsto na Lei nº 8.906/1994, poderá ser oferecido pela Faculdade 

Reinaldo Ramos, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, mediante a celebração de convênio com o Conselho 

Seccional da OAB. 

§1º. O Estágio Profissional de Advocacia será revestido das seguintes características: 

I – é extracurricular e destina-se, exclusivamente, a qualificar para a profissão de advogado e habilitar 

para inscrição no quadro de estagiários da OAB; 

II – tem a duração mínima de 02 (dois) anos e carga horária igual ou superior a 300 (trezentas) horas; 

III – deve incluir, necessariamente, o estudo e a análise do Estatuto da Advocacia e da OAB, além do 

Código de Ética e Disciplina. 

§2º. O Estágio Profissional de Advocacia pode computar a carga horária do Estágio Supervisionado, devendo 

complementá-la com: 

I – 70 (setenta) horas dedicadas a treinamento em atividades práticas e típicas da advocacia, em 

escritórios de advocacia, sociedade de advogados, departamentos ou serviços jurídicos de órgãos 

públicos, entidades ou associações, todos credenciados junto à Comissão de Estágio e Exame de 

Ordem do Conselho Seccional da OAB respectivo;  

II – 30 (trinta) horas para estudo e análise do Estatuto da Advocacia e da OAB, além do Código de Ética 

e Disciplina, salvo se já estiverem integradas ao Estágio Supervisionado. 

§3º. Os alunos que desejarem cumprir apenas as atividades curriculares do Estágio Supervisionado não serão 

compelidos a participar das atividades do Estágio Profissional de Advocacia. 

Capítulo VI – Das Disposições Finais 

Art. 15. As situações omissas ou de interpretação duvidosa surgidas da aplicação das normas deste Regulamento 

deverão ser dirimidas pela Coordenação do Curso de Graduação em Direito, ouvido o Colegiado do Curso. 

Art. 16. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares dos Cursos da Faculdade Reinaldo 

Ramos. 

Capítulo II – Das Atividades Complementares 

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, 

conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora da Faculdade, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Art. 3º. São concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento das demais 

atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com conteúdos diversos que 

lhe permitam enriquecer o conhecimento adquirido no curso de graduação da Faculdade Reinaldo Ramos.  

Art. 4º. Entende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade não compreendida nas atividades 

previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares, obrigatórios ou optativos, da matriz curricular 

do curso, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do egresso do 

curso. 

Capítulo III – Das Modalidades de Atividades Complementares 

Art. 5º. Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela Faculdade Reinaldo Ramos, ou por 

qualquer outra instituição devidamente credenciada, classificadas nas seguintes modalidades: 

I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino; 

II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa; 

III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão. 

Art. 6º. São consideradas atividades vinculadas ao ensino, no Grupo 1, as descritas no quadro abaixo, sendo CHI 

= carga horária individual por atividade e CHTE = carga horária máxima total por atividade complementar de ensino 

no curso. 

ATIVIDADES DE ENSINO CHI CHTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

Monitoria reconhecida pela Diretoria Geral. 40 80 
Relatório semestral da monitoria, com o 
aval do professor orientador. 

Monitoria voluntária reconhecida e aprovada 
pela Coordenação de Curso, conforme 
projeto de monitoria voluntária apresentado 
pelo professor da disciplina. 

40 80 
Relatório semestral da monitoria, com o 
aval do professor orientador. 
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Crédito de disciplina não prevista no 
currículo do curso. 

30 90 
Histórico escolar ou declaração da 
Coordenação de Curso constando 
aprovação. 

Curso, minicurso, oficina ou congênere 
ministrado. 

20 80 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pela atividade. 

 

Art. 7º. São consideradas atividades vinculadas à pesquisa, no Grupo 2, as descritas no quadro abaixo, sendo CHI 

= carga horária individual por atividade e CHTP = carga horária máxima total por atividade complementar de 

pesquisa no curso: 

ATIVIDADES DE PESQUISA CHI CHTP DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

Iniciação científica, certificada pela Diretoria 
Geral ou Coordenação de Curso. 

30 90 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável. 

Iniciação científica voluntária, conforme 
projeto apresentado pelo professor e 
aprovado pela Coordenação de Curso. 

30 90 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável. 

Participação em grupo de pesquisa ou 
congênere. 

30 90 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo grupo e assinado pelo 
professor coordenador do grupo. 

Comunicação/pôster feito em seminário ou 
congênere científico de âmbito local. 

15 60 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Comunicação/pôster feito em seminário ou 
congênere científico de âmbito regional. 

20 80 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Comunicação/pôster feito em seminário ou 
congênere científico de âmbito nacional. 

25 75 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Comunicação/pôster feito em seminário ou 
congênere científico de âmbito internacional. 

30 90 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Publicações em anais de congressos e 
similares (nível local). 

15 60 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em anais de congressos e 
similares (nível regional). 

20 80 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em anais de congressos e 
similares (nível nacional). 

25 75 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em anais de congressos e 
similares (nível internacional). 

30 90 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em periódicos especializados 
(nível local). 

15 60 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em periódicos especializados 
(nível regional). 

20 80 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em periódicos especializados 
(nível nacional). 

25 75 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em periódicos especializados 
(nível internacional). 

30 90 
Cópia do documento e suas referências 
bibliográficas. 

Publicações em periódicos on-line 
especializados (sem especificação de local). 

25 75 
Cópia do documento em print screen ou 
pdf. 
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Art. 8º. São consideradas atividades vinculadas à extensão, no Grupo 3, as descritas no quadro abaixo, sendo 

CHI = carga horária individual por atividade e CHTE = carga horária máxima total por atividade complementar de 

extensão no curso: 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO CHI CHTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

Participação em projetos ou atividades de 
extensão, aprovados pela Coordenação de 
Curso e Diretoria Geral. 

15 60 Certificado emitido pelo órgão competente. 

Participação em cursos, seminários, 
congressos, encontros estudantis e 
congêneres reconhecidos por instituições de 
ensino superior, de âmbito local. 

10 40 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Participação em cursos, seminários, 
congressos, encontros estudantis e 
congêneres reconhecidos por instituições de 
ensino superior, de âmbito regional. 

15 60 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Participação em cursos, seminários, 
congressos, encontros estudantis e 
congêneres reconhecidos por instituições de 
ensino superior, de âmbito nacional. 

20 80 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Participação em cursos, seminários, 
congressos, encontros estudantis e 
congêneres reconhecidos por instituições de 
ensino superior, de âmbito internacional. 

25 100 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Estágio curricular não obrigatório 
conveniado com o curso da FARR. 

60 120 
Cópia do termo de convênio devidamente 
assinado pelas partes conveniadas e 
relatório final de estágio. 

Atividades realizadas no Laboratório de 
Informática 

20 80 

Para as atividades de consultoria: projeto e 
relatório final aprovado pela contratante. 
Para as demais atividades: projeto e 
relatório final da atividade. Ambos com o 
aval do professor orientador. 

Participação como representante estudantil 
no Colegiado de Curso. 

10 50 

Portaria designando o discente como 
membro do Colegiado de Curso, e 
declaração de participação nas reuniões 
emitida pelo órgão. 

Visitas técnicas supervisionadas por 
docentes do curso da FARR. 

10 50 
Declaração emitida pela Coordenação de 
Curso ou pela empresa visitada. 

Participação na Semana Acadêmica do 
curso. 

20 80 
Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Organização e/ou coordenação de eventos 
acadêmicos. 

25 100 
Material impresso oficial ou certificado que 
comprove a função. 

Estágio curricular não obrigatório 
conveniado com o curso da FARR. 

60 120 
Cópia do termo de convênio devidamente 
assinado pelas partes conveniadas e 
relatório final de estágio. 

Premiação em concurso relacionado com os 
objetivos do curso. 

30 90 
Certificado emitido pelo órgão responsável 
pelo concurso. 

Prestação de serviços comunitários na área 
do curso, através do departamento ou 

20 80 
Declaração emitida pelo órgão beneficiado 
ou Coordenação de Curso. 
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entidade beneficente, humanitária ou 
filantrópica, legalmente instituída, com a 
anuência do Coordenador de Curso e 
devidamente comprovada. 

Publicação de livros, cartilhas, manuais, 
criação de manutenção de websites. 

30 90 Cópia da publicação. 

Capítulo IV – Da Carga Horária a ser Integralizada 

Art. 9º. O aluno deve desenvolver, durante o ciclo acadêmico, uma programação que totalize a carga horária 

mínima de 120 horas, a ser cumprida conforme determinado na matriz curricular do Curso de Graduação.  

Parágrafo Único. A totalização das horas destinadas às Atividades Complementares é indispensável à colação de 

grau. 

Art. 10. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, 

inclusive nas férias, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo de qualquer das atividades de ensino 

ministradas, que são prioritárias. 

Art. 11. A escolha e a validação das Atividades Complementares devem objetivar a flexibilização curricular, 

propiciando ao aluno a ampliação epistemológica, a diversificação temática e o aprofundamento interdisciplinar 

como parte do processo de individualização da sua formação acadêmica. 

Art. 12. As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pelo Coordenador do Curso, 

professores e alunos, semestralmente, e podem ser cumpridas, de acordo com os interesses dos alunos e suas 

vocações, dentro da própria Instituição ou fora dela. 

Art. 13. Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem ser livremente 

escolhidas pelo aluno, observando o rol de possibilidades admitidas pela Faculdade Reinaldo Ramos. 

§1º. Na execução das Atividades Complementares, o aluno deverá cumprir sempre mais de uma modalidade 

prevista neste Regulamento, visando à diversificação de experiências úteis à compreensão holística da profissão 

e da formação acadêmica. 

Capítulo V – Do Acompanhamento 

Art. 14. A programação das Atividades Complementares estará sujeita à validação do Coordenador do Curso, 

mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso. 

§1º. A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o pedido com a 

comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos extracurriculares. 

§2º. Serão consideradas válidas, independente de justificativa do aluno ou de exame de compatibilidade, as 

Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade Reinaldo Ramos, ou por ela referendadas. 

Art. 15. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares ficará registrado 

na Coordenação do Curso, conforme ficha individual de registro por aluno matriculado. 
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Art. 16. É vedado o cômputo concomitante ou sucessivo de cargas horárias ou conteúdos, trabalhos, atividades 

ou práticas próprias dos componentes curriculares, ou destinadas à elaboração e defesa de TCC, como Atividades 

Complementares, salvo aquelas que excederem a carga horária exigida na matriz curricular. 

Art. 17. Caso a atividade apresentada pelo aluno não se ajuste a nenhuma descrição das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão apresentadas neste Regulamento, caberá ao Colegiado de Curso avaliar e atribuir ou não ao 

documento peso de Atividade Complementar, assim como sua respectiva pontuação. 

Art. 18. Além de participar de eventos promovidos ou recomendados pela Faculdade Reinaldo Ramos, o aluno 

deve participar de outros realizados por órgãos públicos ou privados e/ou instituições atuantes na comunidade, 

que, por sua natureza, possam vir a ser integralizados como Atividades Complementares. 

Capítulo VI – Das Disposições Finais 

Art. 19. As situações omissas, ou de interpretação duvidosa, surgidas da aplicação das normas deste Regulamento 

deverão ser dirimidas pela Coordenação de Curso, ouvido o Colegiado do Curso.  

Art. 20. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso da Faculdade 

Reinaldo Ramos. 
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REGULAMENTO DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Capítulo II – Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido individualmente pelo 

aluno, sob orientação docente. 

Art. 3º. É concebido para propiciar ao estudante a oportunidade de realizar um exercício pedagógico concentrado, 

realizado em momento mais próximo do final do Curso de Graduação em Direito, por meio do qual o aluno é 

instado a exibir as competências e habilidades obtidas ao longo de sua formação.  

Parágrafo Único. O Trabalho de Conclusão de Curso evidencia uma capacidade de reflexão autônoma e crítica e, 

na perspectiva de uma educação continuada, abre pistas possíveis e futuras de investigação. 

Art. 4º. O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma pesquisa relatada, sob a forma de monografia, em 

qualquer área do Direito, desenvolvida pelo aluno, sob orientação docente. 

Art. 5º. A realização do Trabalho de Conclusão de Curso envolve momentos de orientação e elaboração de um 

pré-projeto de pesquisa, assim como o desenvolvimento dessa pesquisa e sua validação perante banca 

examinadora, assegurada a necessária publicidade para uma efetiva divulgação dos resultados obtidos. 

Parágrafo Único. A aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso é indispensável à colação de grau. 

Capítulo III – Da Orientação do TCC 

Art. 6º. O processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso importa em orientação teórico-metodológica 

ao aluno, a ser prestada pelo professor orientador no 10º semestre do Curso de Graduação em Direito. 

Art. 7º. Estão aptos a orientar o Trabalho de Conclusão de Curso quaisquer professores do Curso de Graduação 

em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, respeitadas as afinidades temáticas das suas respectivas linhas de 

pesquisa e a existência de carga horária disponível para a orientação. 

Parágrafo Único. Os professores encarregados da orientação dos alunos terão uma hora de dedicação semanal 

para orientação, observando-se o limite de 20% da carga horária de cada docente.  

Art. 8º. Pode ser admitido na figura de coorientador do Trabalho de Conclusão de Curso outro professor, além do 

orientador, devendo ser aceito após aprovação por esse último, submetida essa indicação à ratificação pelo 

Coordenador de TCC. 

Art. 9º. A aceitação da orientação importa compromisso do professor em acompanhar o processo de elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso até a sua defesa, não se admitindo o desligamento de suas atividades, senão 

por motivos faltosos imputáveis ao aluno no desempenho de seu trabalho ou por outro motivo plenamente 

justificável, apreciados ambos os casos pelo Coordenador de TCC. 
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Parágrafo Único. Nos casos previstos no caput, o professor deverá encaminhar formalmente ao Coordenador de 

TCC solicitação de desligamento das atividades de orientação.  

Art. 10. Ao professor orientador incumbe a presença e a assiduidade nos atendimentos aos alunos, o registro das 

reuniões e atividades de orientação, o controle das fichas de frequência ao atendimento e arquivamento dos 

documentos atinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

Capítulo IV – Dos Procedimentos para Realização e Avaliação do TCC 

Seção I – Do Pré-Projeto de Pesquisa à Elaboração do Texto da Monografia 

Art. 11. A cada semestre o Coordenador de TCC expedirá um calendário contendo a data para apresentação pelo 

aluno do aceite do professor orientador, a data para apresentação do pré-projeto de pesquisa, a data limite para 

depósito do TCC e as datas possíveis para a defesa pública do TCC.  

Art. 12. Ao iniciar o semestre, o aluno matriculado no 10º semestre letivo do Curso de Graduação em Direito deverá 

apresentar ao Coordenador de TCC, no prazo estabelecido no calendário, o compromisso de orientação de seus 

respectivos professores orientadores. 

Parágrafo Único. O compromisso de orientação é um documento de aceite por parte de um professor do Curso de 

Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, para juntos (aluno e professor) definirem o tema do projeto 

que dará ensejo ao TCC.  

Art. 13. Findo o prazo para apresentação do compromisso de orientação ao Coordenador de TCC, este 

disponibilizará aos alunos todas as normas constantes para produção e defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

Art. 14. Após a apresentação pelo aluno do aceite do professor orientador, este deverá iniciar a elaboração do pré-

projeto de pesquisa, definindo o tema e sua delimitação, a justificativa, o problema, as hipóteses, os objetivos geral 

e específicos, a metodologia, o sumário provisório e o cronograma de atividades. 

§1º. O pré-projeto de pesquisa poderá ser elaborado tomando por base um projeto de pesquisa do qual o aluno 

tenha participado na Faculdade Reinaldo Ramos, ou mesmo um projeto de extensão implementado pela FARR. 

§2º. O pré-projeto de pesquisa deverá ser entregue ao Coordenador de TCC dentro do prazo estabelecido no 

calendário.  

Art. 15. Terminado o prazo para apresentação dos pré-projetos de pesquisa, o Coordenador de TCC os avaliará, 

inclusive sobre a possibilidade de exigência de apreciação pelo comitê de ética, formulando um parecer de aptidão 

para o prosseguimento da pesquisa ou de não aptidão com sugestões para correções. 

Art. 16. A não aptidão do pré-projeto de pesquisa importará na obrigação de o aluno, em até 10 (dez) dias a contar 

da divulgação do parecer do Coordenador de TCC, reformar o projeto de pesquisa naqueles aspectos indicados 

pelo Coordenador de TCC, sob pena de não poder iniciar a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, caso 

em que restará reprovado no componente curricular. 

Art. 17. Aprovado o pré-projeto de pesquisa pelo Coordenador de TCC, deverá o aluno realizar sua pesquisa, 

produzindo o texto de sua monografia, que deverá ter como base:  
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I – na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) sobre documentação, no que forem aplicáveis; 

II – no seu conteúdo, o pré-projeto aprovado e as orientações do professor escolhido como orientador.  

Parágrafo Único. A estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso deverá observar os “Critérios para Padronização 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso da FARR”.  

Art. 18. Dentro do calendário formulado para o TCC, deverá o aluno, após concluído o texto de sua monografia, e 

revisado pelo professor orientador, depositá-lo junto ao Coordenador de TCC, para que este analise os 

cumprimentos de todas as formalidades e marque data para defesa pública do TCC.  

Seção II – Da Defesa Pública e Critérios de Avaliação do TCC 

Art. 19. Marcada a data para defesa pública do TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado perante 

banca examinadora presidida pelo professor orientador e composta por, pelo menos, mais 02 (dois) professores 

designados pelo Coordenador de TCC, consideradas as sugestões do professor orientador. 

Parágrafo Único. A composição da banca incluirá a indicação de um suplente, para os casos de impedimento de 

um de seus membros, exceto do professor orientador. 

Art. 20. Todos os professores do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos poderão ser 

indicados para participarem de bancas de sua área de interesse, observada a disponibilidade de suas respectivas 

cargas horárias. 

Parágrafo Único. Poderão ainda integrar o corpo de avaliadores docentes de outros cursos da Faculdade Reinaldo 

Ramos, desde que comprovado pelo professor orientador o reconhecido interesse de sua presença para a 

discussão e avaliação do TCC, e aprovada a indicação pelo Coordenador de TCC. 

Art. 21. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso pela banca examinadora observará os seguintes critérios: 

I – qualidade da revisão bibliográfica do trabalho na área pesquisada, considerando-se a literatura 

clássica a respeito da matéria, e o conhecimento, pelo aluno, da produção institucional sobre o tema; 

II – capacidade de articulação interna do texto, destacando-se a exigência de fluência escrita, de 

consequência da estrutura argumentativa e de problematização crítica do assunto pesquisado; 

III – uso criativo e próprio, segundo os objetivos da pesquisa, dos instrumentos metodológicos 

escolhidos para o levantamento de dados do trabalho; 

IV – inventividade da interpretação produzida pelo autor, bem como a sua capacidade de percepção 

dos problemas sociais próprios ao desenvolvimento e ao enfrentamento concreto das questões relativas 

ao tema escolhido; 

V – desenvoltura e domínio do assunto na apresentação oral do trabalho e na discussão com os 

membros da banca examinadora; 

VI – adequação do texto às normas técnico-científicas vigentes. 

§1º. As fichas de avaliação conterão a discriminação de cada item a ser observado na avaliação do trabalho, a 

que será atribuída nota correspondente de 0,0 (zero) a 10 (dez).  
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§2º. Os membros da banca assinarão a ficha de avaliação e o livro de atas, recomendando para publicação os 

trabalhos merecedores de distinção. 

Art. 22. O resultado final será colhido da média aritmética das notas individuais dos professores presentes à banca.  

Parágrafo Único. Para aprovação, as notas dos membros da banca, com exceção do professor orientador, deverão 

ser iguais ou superiores a 7,0 (sete). 

Art. 23. A banca pode reprovar o TCC ou submetê-lo à aprovação, determinando a posterior reformulação em 

aspectos por ela discriminados e justificados na ficha de avaliação.  

Parágrafo Único. No caso de reformulação, deve o aluno promover as alterações em até 10 (dez) dias, submetendo 

o novo texto aos membros da banca, que deverão reunir-se para nova avaliação, dispensada nova defesa oral. 

Capítulo V – Da Coordenação de TCC 

Art. 24. O acompanhamento e a organização do processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso serão 

exercidos por um professor vinculado ao corpo docente da Faculdade Reinaldo Ramos (Coordenador de TCC), 

indicado pelo Coordenador do Curso de Graduação em Direito e designado por ato do Diretor da Instituição, 

competindo-lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento; 

II – elaborar o calendário para o TCC, dando ampla publicidade para os alunos no início de cada 

semestre letivo; 

III – acompanhar e controlar a participação dos professores orientadores e dos alunos no 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV – indicar professores orientadores para os alunos que não os tiverem; 

V – designar as bancas examinadoras, as datas, os horários e locais para defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

VI – providenciar o encaminhamento à biblioteca de cópia dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

aprovados. 

Capítulo VI – Das Disposições Finais 

Art. 25. As situações omissas ou de interpretação duvidosa surgidas da aplicação das normas deste Regulamento 

deverão ser dirimidas pela Coordenação do Curso de Graduação em Direito, ouvido o Colegiado do Curso.  

Art. 26. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 
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 REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Art.1º. O Laboratório de Informática é um espaço com estrutura tecnológica (computadores em rede, softwares e 

acesso à internet, entre outros) utilizados para o processo de ensino-aprendizagem, prioritariamente destinados 

às aulas, visando atender às demandas dos cursos da Faculdade Reinaldo Ramos.  

Art.2º. São usuários dos laboratórios de informática o corpo discente e docente dos cursos da FARR. 

Art.3º. O horário de funcionamento do Laboratório é das 16h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira, e aos sábados 

das 08h00 às 14h00; 

Art.4º. Os docentes podem utilizar os Laboratórios de Informática de acordo com os horários pré-agendados pela 

Coordenação do curso, seguindo a política de horário estabelecida no item 1, não ultrapassando as 22h; 

Art.5º. Preferencialmente, os docentes deverão chegar no Laboratório de Informática com 10 minutos de 

antecedência para que haja tempo para abertura e acomodação dos alunos; 

Art.6º. O laboratório só será aberto com a presença do professor. Enquanto isso, os alunos deverão aguardar do 

lado de fora do laboratório; 

Art.7º. Não devem ser deixados objetos pessoais no laboratório durante o período de intervalo, mesmo que seja 

utilizado no próximo horário. A FARR não se responsabiliza por objetos pessoais deixados no laboratório; 

Art.8º. Não é permitido ao usuário: 

§ 1º. Utilizar o laboratório mediante o uso de senhas de terceiros; 

§.2. Informar sua senha para utilização de terceiros; 

§.3. Instalar softwares de qualquer natureza, sem autorização prévia do professor; 

§.4. Enviar mensagens que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral das pessoas ou coletiva; 

§.5. Acessar páginas da Internet que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral pessoal ou coletiva. 

Por exemplo, páginas de relacionamentos (facebook), pornográficas, de caráter racista, discriminatórias ou que 

incitem a violência; 

§.6. Consumir alimentos ou bebidas nas dependências dos laboratórios; 

§.7. Utilizar recursos de comunicação instantânea (msn, salas de bate-papo, google-talk, entre outros) que não 

estejam previstos em atividades didático-pedagógicas; 

§.8. Utilizar jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos em atividades didático-pedagógicas; 

§.9. Enviar mensagens utilizando-se de identidade alterada, que não identifique o remetente; 

§.10. Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à rede do IMS. 

Art.9º. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas serão consideradas falta disciplinar, sendo o objetivo 

de apuração e solução mediante a aplicação de sanções pela direção da instituição. 

Art.10. Será considerada falta grave o desrespeito aos docentes e demais usuários dentro do Laboratório de 

Informática, seja por ameaça, agressão verbal ou física. 
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Art.11. Casos omissos na aplicação destas normas serão resolvidos pela Direção-Geral. 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Graduação em Direito da 

Faculdade Reinaldo Ramos. 

Capítulo II – Da Denominação e Finalidade 

Art. 2º. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), sob a denominação social de Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Reinaldo Ramos, localizado no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, é um órgão sem finalidade 

lucrativa, de duração indeterminada e de vinculação jurídica e didático-científica ao Curso de Graduação em Direito 

da Faculdade Reinaldo Ramos.  

Parágrafo Único. O Núcleo de Prática Jurídica, voltado para a formação prática dos alunos do Curso de Graduação 

em Direito, todos regularmente matriculados e com frequência efetiva, rege-se pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito, pelo Regimento da Faculdade Reinaldo Ramos, por este 

Regulamento e demais normas aplicáveis. 

Art. 3º. O Núcleo de Prática Jurídica destina-se a coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades 

do Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos, sendo inteiramente 

responsável pela viabilização de condições para o cumprimento do Regulamento de Estágio Supervisionado do 

Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Parágrafo Único. O Núcleo de Prática Jurídica, buscando a complementação das atividades a serem 

desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado, poderá firmar convênios e contratos com entidades públicas e 

privadas, sociedade civil organizada e organizações não governamentais de forma que possibilitem a participação 

dos Estagiários na prestação de serviços jurídicos e assistência jurídica integral. 

Art. 4º. O Núcleo de Prática Jurídica tem como objetivos: 

I – implementar as atividades necessárias ao cumprimento do Estágio Supervisionado, buscando a 

integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos durante o curso, mediante 

acompanhamento e avaliação das atividades de estágio e das ações e atividades desenvolvidas pelos 

alunos, assegurando, dessa forma, a abordagem multidisciplinar; 

II – propiciar condições para o desenvolvimento de consciência crítica do aluno como um dos requisitos 

fundamentais na construção de sua identidade profissional, estimulando-o à definição de 

posicionamento ético-profissional, diante dos desafios e exigências da profissão; 

III – assumir a responsabilidade social, através da prestação e atendimento integral de serviços 

gratuitos e de qualidade a todo cidadão carente que necessitar de assistência jurídica, de forma que, 

ao atender às suas necessidades esteja contribuindo para o bem estar comum e, consequentemente, 

para a melhoria da qualidade de vida do cidadão atendido. 

Art. 5º. As atividades de Estágio Supervisionado promovidas no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica são 

exclusivamente práticas, sem utilização de aulas expositivas, compreendendo, entre outras: redação de atos 

jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, visitas 
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relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, treinamento de arbitragem, negociação, conciliação 

e mediação, resolução de questões de deontologia e legislação profissional. 

Capítulo III – Da Estrutura Organizacional e Administrativa 

Art. 6º. O Núcleo de Prática Jurídica é composto: 

I – pelo Coordenador do NPJ, cabendo a este todas as atividades expressamente previstas neste 

Regulamento, além de outras atinentes ao exercício do cargo; 

II – pelo conjunto de Professores de Estágio; 

III – pelos Advogados-Orientadores; 

IV – pela Secretária do NPJ; 

V – pelos Estagiários. 

Seção I – Do Coordenador do NPJ 

Art. 7º. O Coordenador do NPJ é designado pela Diretoria Geral da Faculdade Reinaldo Ramos, ouvido o 

Colegiado do Curso de Graduação em Direito.  

Parágrafo Único. O Coordenador do NPJ é obrigatoriamente professor integrante do corpo docente do Curso de 

Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 

Art. 8º. Compete ao Coordenador do NPJ: 

I – coordenar o Núcleo de Prática Jurídica e implementar as decisões do Colegiado do Curso de 

Graduação em Direito referentes a estágios; 

II – elaborar, semestralmente, proposta de distribuição entre os Professores de Estágios e Advogados-

Orientadores das diversas atividades atinentes ao Estágio Supervisionado, encaminhando-a ao 

Colegiado do Curso de Graduação em Direito; 

III – aprovar a composição de equipes e escalas de horário dos Estagiários junto ao Núcleo de Prática 

de Jurídica, de forma a manter uma distribuição equitativa de alunos nos diversos horários de 

funcionamento do mesmo; 

IV – propor, ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito, projetos de trabalhos interdisciplinares a 

serem desenvolvidos conjuntamente com outros cursos da Faculdade Reinaldo Ramos junto ao Núcleo 

de Prática de Jurídica; 

V – autorizar atividade externa de estágio em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa 

pública ou privada conveniada com a Faculdade Reinaldo Ramos; 

VI – avaliar o estágio externo desenvolvido em escritório de advocacia, órgão, entidade ou empresa 

pública ou privada conveniada com a Faculdade Reinaldo Ramos; 

VII – apresentar ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito, semestralmente, relatório do trabalho 

desenvolvido como Coordenador do NPJ; 
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VIII – tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

deste Regulamento. 

Seção II – Dos Professores de Estágio 

Art. 9º. São Professores de Estágios aqueles que exercem a orientação dos Estagiários nas atividades simuladas 

e supervisão dos mesmos nas atividades reais desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica, 

competindo-lhes principalmente: 

I – orientar, supervisionar e avaliar as visitas orientadas e atividades de prática simulada e real das 

equipes de Estagiários sob sua responsabilidade, atribuindo-lhes as respectivas notas; 

II – efetuar o controle de frequência ao Estágio Supervisionado dos Estagiários pertencentes às equipes 

pelas quais for responsável; 

III – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função. 

§1º. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação e coordenação atinentes ao 

Estágio Supervisionado são consideradas atividades docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do 

corpo docente vinculado ao Curso de Graduação em Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 

§2º. Para fins do Plano de Atividades do Curso de Graduação em Direito, cada conjunto de equipes orientadas 

pelo mesmo Professor de Estágio, em um mesmo horário, é considerada uma única turma. 

§3º. A escala de trabalho dos Professores de Estágio junto ao Núcleo de Prática Jurídica é determinada pelo 

Colegiado do Curso de Graduação em Direito, ouvido o Coordenador do NPJ, e deve buscar manter no máximo 

03 (três) equipes para cada professor em cada horário letivo, para orientação e supervisão de suas atividades. 

Seção III – Dos Advogados-Orientadores 

Art. 10. São Advogados-Orientadores aqueles que exercem a orientação jurídica prática dos Estagiários nas 

atividades práticas reais desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica, competindo-lhes principalmente: 

I – ministrar orientação jurídica prática aos Estagiários; 

II – acompanhar a elaboração e corrigir as peças jurídicas necessárias ao exercício da advocacia, 

relativamente aos casos confiados ao Núcleo de Prática Jurídica, assinando-as juntamente com os 

Estagiários; 

III – acompanhar os Estagiários nas audiências e sessões de julgamento; 

IV – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função. 

Seção IV – Da Secretária do NPJ 

Art. 11. Compete à Secretária do NPJ: 

I – manter fichário individualizado de todos os Estagiários; 
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II – manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de toda a 

documentação e legislação referentes ao Estágio Supervisionado; 

III – expedir todas as declarações e certidões pertinentes às atividades do Núcleo de Prática Jurídica, 

respeitadas as competências específicas do Coordenador do NPJ; 

IV – manter arquivo de controle de todos os convênios celebrados pelo Núcleo de Prática Jurídica, bem 

como cópias dos termos de compromisso de todos os alunos que estiverem realizando seus estágios 

com base nesses convênios; 

VI – manter cadastro de clientes do Núcleo de Prática Jurídica, que deve ser atualizado com base nos 

dados fornecidos pelos Estagiários a cada novo atendimento ou ato processual; 

VII – manter atualizada uma agenda das audiências referentes aos processos ajuizados através do 

Núcleo de Prática de Jurídica; 

VIII – acompanhar, juntamente com os Estagiários, as publicações oficiais referentes aos processos 

ajuizados através do Núcleo de Prática de Jurídica; 

IX – desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem solicitadas pelo 

Coordenador do NPJ na forma deste Regulamento. 

Seção V – Dos Estagiários 

Art. 12. São considerados Estagiários os alunos regularmente matriculados no Curso de Graduação em Direito da 

Faculdade Reinaldo Ramos e que estejam cursando os componentes curriculares de Estágio Supervisionado I, II, 

III ou IV, competindo-lhes principalmente: 

I – realizar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados e orientados; 

II – cumprir seus plantões junto ao Núcleo de Prática Jurídica; 

III – preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos no Núcleo de Prática 

Jurídica, encaminhando-as à Secretária do NPJ para fins de cadastramento; 

IV – entregar, periodicamente, ao Professor de Estágio responsável pela equipe, relatório em que 

descreve detalhadamente todas as atividades realizadas durante o período respectivo e efetuar uma 

autoavaliação de seu desempenho; 

V – redigir e assinar as petições, juntamente com o Advogado-Orientador, de todos os processos nos 

quais participe efetivamente; 

VI – comparecer, sempre que designado, aos atos processuais decorrentes dos processos sob 

responsabilidade da equipe à qual pertença; 

VII – acompanhar as publicações oficiais visando à atualização da agenda de audiências; 

VIII – cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua responsabilidade; 

IX – agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Reinaldo Ramos; 
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X – cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes ao Estágio Supervisionado. 

Parágrafo Único. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Prática Jurídica, bem como para a realização dos 

trabalhos simulados, os alunos do Estágio Supervisionado serão divididos em equipes distribuídas conforme 

critério estabelecido no Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Direito da Faculdade 

Reinaldo Ramos. 

Capítulo IV – Das Disposições Finais 

Art. 13. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas deste 

Regulamento, deverão ser dirimidas por uma comissão formada pelo Coordenador do NPJ, 01 (um) Professor de 

Estágio e 01 (um) Advogado-Orientador do SAJ.  

Art. 14. Das decisões do Núcleo de Prática Jurídica, cabe recurso à Coordenação do Curso de Graduação em 

Direito. 

Art. 15. O presente Regulamento poderá ser alterado pelo Colegiado de Curso, no todo ou em parte, mediante 

proposta do Coordenador do NPJ. 

Art. 16. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade Reinaldo Ramos. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINALDO RAMOS/CESREI 
FACULDADE REINALDO RAMOS/FARR 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 
 

PROTOCOLO DE REQUERIMENTO PARA COMPUTAÇÃO DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Aluno(a): ___________________________________________________________________________________________________________  
(nome completo com letra de forma) 

 

Nº de Matrícula: ____________________ Telefone: ___________________ E-mail: ____________________________________________ 
 

Eu, acadêmico(a) do Curso de Graduação em Direito desta Faculdade, venho, respeitosamente, 
à presença de Vossa Senhoria requerer que seja registrado no meu histórico escolar a(s) hora(s) 
referente(s) à(s) Atividade(s) Complementar(es), conforme atividade(s) abaixo-relacionada(s), cuja(s) 
cópia(s) comprobatória(s), com autenticação da Secretaria, vai(ão) anexada(s) ao presente. 

 

NOME COMPLETO DA ATIVIDADE 
[conforme descrição no quadro de atividades complementares] 

DURAÇÃO 
[horas] 

PERÍODO 
[mês e ano] 

01    

02    

03    

04    

05    

06    
 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 
 

Campina Grande/PB _______ de _________________________ de 20_____. 
 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 
 

Parecer do(a) professor(a) responsável pelas Atividades Complementares: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Campina Grande/PB _______ de _________________________ de 20_____.. 
 

_________________________________________________________________________ 
Professor(a) Responsável pelas Atividades Complementares 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

VIA DO(A) ALUNO(A) 
 

Nome do Aluno(a): ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Recebido por:____________________________________________ Data: ____________________ 
 

O(A) Aluno(a) deve guardar este comprovante para acompanhar a computação das horas encaminhadas 
como Atividades Complementares. A quantidade de horas solicitadas e as atividades ainda carecem de 
aprovação pelo setor responsável. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINALDO RAMOS/CESREI 
FACULDADE REINALDO RAMOS/FARR 

Coordenação do Curso de Direito 
 

FICHA DE CONTROLE INDIVIDUAL DE  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
I – DADOS DO(A) ALUNO(A) 
 

Nome: _____________________________________________________________ Matrícula: _____________________ Período: __________ 
 
II – REGISTRO E HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

01  INSTITUIÇÃO PERÍODO C.H. OBSERVAÇÃO 

02      
03      
04      
05      
06      

 

C. H. TOTAL DE ENSINO C. H. TOTAL DE PESQUISA C. H. TOTAL DE EXTENSÃO C. H. TOTAL DE ATIVIDADES 

    
 

Ao final do curso, ou quando solicitada, esta ficha deverá ser encaminhada à Secretaria Acadêmica 
para computação da carga horária total no histórico do(a) aluno(a). 

 


