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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 
 

DISCIPLINA: História do Direito 
Cód. :  

CURSO: Direito 
Cód.: 

PLANO DE CURSO: 
2º semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 
30 horas 

PROFESSOR: 
 

CRÉDITOS: 02 PERÍODO: 1º 
TURMA:  

TURNO: Matutino /  Noturno 

 
 
1 EMENTA  
O Direito nas sociedades primitivas. Direito oriental e asiático. Direito na antiguidade 
clássica: Grécia e Roma. Direito Romano clássico: seus institutos jurídicos e seu 
legado. Direito Medieval. Direito Canônico. O Direito e a formação do Estado 
Moderno. As ideias jurídicas do Século XVI ao Século XVIII. O Direito e a ascensão 
da burguesia na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Direito Natural 
Moderno e o Iluminismo. História das correntes jurídicas: positivismo versus 
jusnaturalismo. Direito Português. História do Direito Brasileiro: Brasil Colonial, Brasil 
Imperial e Brasil Republicano. A formação das instituições jurídicas e o bacharelismo 
no Brasil. 
 
2 OBJETIVOS 
 2.1 Objetivo geral 
 

Desenvolver no futuro bacharel o senso crítico e o interesse pela História do 
Direito e os Direitos Humanos. Esclarecer a interdependência da ciência jurídica com 
os demais ramos do conhecimento humano. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Fornecer aos alunos a ferramenta do próprio pensar, através de uma análise 
crítica dos principais posicionamentos históricos sobre o direito; 

 Interpretar autores relacionados à história do direito; 
 Investigar questões atinentes a pertinência social; 
 Verificar o confronte entre a história, o presente e futuro. 

 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidade I - O Direito nas sociedades primitivas. Direito oriental e asiático. Direito na 
antiguidade clássica: Grécia e Roma. 

 

Unidade II - Direito Romano clássico: seus institutos jurídicos e seu legado. 
 

Unidade III - Direito Medieval. Direito Canônico. 
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Unidade IV - O Direito e a formação do Estado Moderno. As ideias jurídicas do 
Século XVI ao Século XVIII. 

 

Unidade V - O Direito Português. 
 

Unidade VII - História do Direito Brasileiro: Brasil Colonial, Brasil Imperial e Brasil 
Republicano. 

 

Unidade VIII - A formação das instituições jurídicas e o bacharelismo no Brasil. 
 
 
4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
4.1 Procedimentos  
 

 Aulas expositivas e dialogadas; 
 Realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 
 Estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 
 Elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação científica; 
 Elaboração de artigos, resumos expandidos. 

 
4.2 Recursos 
 Quadro negro; 
• Textos previamente selecionados; 
• Livros e artigos. 

 
 
5 AVALIAÇÕES 
5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 
 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o 

aluno será avaliado através da prova que será escrita ou oral. 
 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das 
atividades  desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos 
trabalhos e sua  apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 
5.3.1 Provas 
 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o 

acadêmico alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico 
não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, 
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obrigatoriamente, deverá realizar o exame final. 
 

 Valor das Avaliações: total de 10,0 (dez) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, 
equivalente a 8,0 (seis) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total 
correspondente a 100% (cem por cento). 
 
 

b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, 
equivalente a 8,0 (seis) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total 
correspondente a 100% (cem por cento). 
 
 

c) Exame Final – Escrita e com consulta – o exame final tem obrigatoriamente o 
valor de 10,0 (dez) pontos, com questões objetivas e discursivas acerca da toda a 
matéria do semestre. 
 

 Data das avaliações:  
 

 1ª avaliação será realizada em abril de 2016 . 
 2ª avaliação será realizada em junho de 2016. 
 3ª avaliação - Exame final – junho de 2016. 
 Conteúdo das avaliações: o conteúdo das avaliações será cumulativo até a 

data da realização da referida prova. 
 

 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 
 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão 
avaliadas, respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em 
aula. 

 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais 

deverão ser entregues até a data determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 
recomendações: 
 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e 
escritos; 
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 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio 
de discussões e debates; 

 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou 

realização de atividades); 
 participação nas avaliações escritas e orais; 
 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 conceitos frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins 

extraclasse; 
 

6 OBSERVAÇÕES 
 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 
avaliações. 
 
 
7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito Geral e Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ed. Lúmen Júris, 2005. 
KLABIN, Aracy Augusta Leme. História Geral do Direito. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2004. 
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 2. ed. São Paulo: Ed. Max 
Limonad, 2002. 
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de História do Direito. 15. ed. rev. e ampl. 
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2004. 
WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 3. ed. rev. e 
ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 
 
8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Romano Moderno. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. 

GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1986. 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 21. ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Forense, 1997. 
PALMA, Rodrigo Freitas. O direito antes de Roma. Goiânia: Editora Kelps, 2001. 
WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. 
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9 ASSINATURAS 

________________________________________ 
 
 

PROGRAMA DE CURSO APROVADO EM _____/_____/_____. 
 
 
DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL:_________________________________________ 
 



 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE CURSO 

 
 
 
 

 
Disciplina: METODOLOGIA DO 
TRABALHO CIENTÍFICO - MTC 
 
Prof: Me 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Verde/GO 

2016 

 



ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 
 
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Científico 
Cód. :  

CURSO: Direito 
Cód.: 

PLANO DE CURSO: 
2º semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 
60 horas 

PROFESSOR: Me.  
 

CRÉDITOS: 04 PERÍODO: 1º 
TURMA:  

TURNO: Noturno 
 

 
 
1 EMENTA:  
Conhecimento e Método Científico. Tipos de Conhecimento. Ciência – 

conceitos e significados. Pesquisa. Método e Técnica. Formas de produção 

científica. Técnicas de estudo. O Processo de leitura. Fases de elaboração do 

trabalho de graduação. Pesquisa bibliográfica e suas técnicas; coleta de dados 

e suas fontes: geral e jurídica. O projeto de Pesquisa experimental e não 

experimental. Pesquisa Qualitativa e Quantitativa. Relatório de Pesquisa. 

Estilos de redação. A Internet quanto fonte de Pesquisa. As normas técnicas e 

sua utilização. Elaboração de trabalhos acadêmicos. 

 

2 OBJETIVOS 
 

 2.1 Objetivo geral 
  

- Fornecer subsídios ao aluno para a compreensão e elaboração de trabalhos 

acadêmico-científicos e refletir sobre a importância do conhecimento científico 

na formação acadêmica e profissional. 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

• Conhecer a proposta de Metodologia Científica, explicitando a sua 

contribuição a formação do acadêmico do Curso de Direito. 

• Obter subsídios que fundamentem uma atitude crítica e criativa da 

ciência e sua articulação com os fatos reais. 



• Refletir e argumentar a respeito das técnicas sobre o processo de leitura 

como apreensão do conhecimento, visando a uma análise crítica e 

sistemática das comunicações escritas. 

• Compreender a estrutura de elaboração de um projeto de pesquisa na 

área do Direito, a partir de tema selecionado pelos alunos. 

• Estabelecer uma relação entre a teoria e a prática jurídica, visando uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do acadêmico, 

auxiliando-o na identificação e resolução de problemas, com uma visão 

ética e humanista. 

 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
3.1 – Natureza do conhecimento e a ciência: 
- aspectos introdutórios: o conhecimento; 

- História do conhecimento 

- tipos de conhecimento; 

- a ciência e suas implicações  

 

 

3.2 – Estudo eficiente: generalidades: 
- Uso de biblioteca; 

- Leitura: procedimentos; 

- Passos para uma leitura proveitosa e 

- Instrumentos para estudo de textos: resumo, resenha e fichamento. 

 

3.3 – Metodologia da pesquisa: conceituação e passos: 
- a importância da capacitação à pesquisa; 

- fontes de motivação à pesquisa; 

- condições preliminares à investigação científica; 

- pré-condições à definição da metodologia; 

-  método científico e 

- técnicas do método científico. 

 

3.4 – Pesquisa científica: 



- quanto ao conteúdo; 

- quanto a amplitude e 

- quanto ao objeto. 

 

3.5 – Trabalhos acadêmicos: conceituação e estrutura básica:  
- monografia  

- resumos 

- artigo científico. 

 

3.6 - Apresentação gráfica de trabalhos acadêmico-científicos. 

 

3.7 - Projeto de pesquisa: conceituação e roteiro básico. 

 

4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 

4. 1 – Procedimentos: 
- aula expositiva e dialogada; 

- estudo de textos e debates  

- realização de exercícios de verificação de aprendizagem.  

 

4.2 – Recursos: 
- livros e periódicos científicos; 

- Projetor de Mídia e 

- Biblioteca. 

 

5 AVALIAÇÕES 
5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 02 
 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e 

debates, o aluno será avaliado através da prova que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória 

das atividades  desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem 

dos trabalhos e sua  apresentação e provas escritas e formais.  
 



5.3 Avaliação quantitativa 
5.3.1 Provas 
 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o 

acadêmico alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico 

não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, 

obrigatoriamente, deverá realizar o exame final. 

 Valor das Avaliações: total de 10,0 (dez) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, 

prova, equivalente a 8,0 (seis) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo 

o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 

b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, 

prova, equivalente a 8,0 (seis) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo 

o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 

c) Exame Final – Escrita e com consulta – o exame final tem 

obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, com questões objetivas e 

discursivas acerca da toda a matéria do semestre. 

 
 Data das avaliações:  

 

 1ª avaliação será realizada em abril de 2016 . 

 2ª avaliação será realizada no dia será em junho de 2016. 

 3ª avaliação - Exame final – será em junho de 2016. 

 Conteúdo das avaliações: o conteúdo das avaliações será cumulativo 

até a data da realização da referida prova. 

 

8 REFERÊNCIAS BÁSICAS  
 

CARNELUTTI, Francesco. Metodologia do direito. Campinas: Brookseller, 

2002. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e 

prática da monografia para os cursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2007.  

GAMA, Ricardo Rodrigues. Monografia Jurídica. São Paulo: Bookseller, 2002.  



LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do 
Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2006.  

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São 

Paulo: Cortez, 2002.  

 
9 REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
 

BARRAL, Welber. Metodologia da pesquisa jurídica. 2.ed. Florianoplolis: 

Boiteux, 2003.  

GUIMARÃES, Flavio Romero. Como fazer? Diretrizes para elaboração de 

Trabalho Monográfico. São Paulo: Edjur, 2004.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

______. Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

MENDONÇA, Samuel. Projeto e Monografia jurídica. Campinas: Millennium, 

2005.  

PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas 

úteis para o pesquisador do direito. 3. ed. Florianópolis: OAB-SC, 2003.  

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004.  

 
10 ASSINATURAS 
 

________________________________________ 

 

 

Rio Verde/GO, _____/_____/_____. 

 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE CURSO APROVADO EM _____/_____/_____. 

 
 
DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL:_________________________________________ 

 

 

__________________________________             

______________________________ 

         Coordenador (a) do Curso                                                     Diretor (a) 
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DISCIPLINA: Filosofia Geral e Jurídica CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 
2° semestre 2016 

CARGA HORÁRIA: 72 horas 
 

PERÍODO: 01° 

 
 
1. EMENTA  

Filosofia: conceitos, objetos e métodos. História da Filosofia: períodos e paradigmas. Noções de Filosofia. 

Ideologia e Filosofia. A relação entre mito e logos. Filosofia da Natureza e Metafísica. Ontologia. Lógica, epistemologia e 

teoria do conhecimento. Filosofia da Ciência. Ética, Filosofia Moral e Direito. Filosofia política. Filosofia do direito e teoria 

da justiça. Princípios filosóficos do direito. Eticidade, alienação, liberdade e existência. Jusnaturalismo. Positivismo 

filosófico e jurídico. Normativismo. Relações entre política, direito e justiça. Categorias filosóficas aplicadas ao Direito na 

contemporaneidade. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Despertar e contribuir para o processo de formação da consciência crítica-reflexiva no que tange à moral e a 

política, possibilitando ao acadêmico responder aos grandes problemas suscitados pelas diversas áreas do saber e da vida 

prática e especialmente a área jurídica, permitindo-lhe a compreensão humanística e técnica dos produtos da ação humana 

enquanto ser livre, necessários à sustentação de uma atuação enquanto cidadão e profissional. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Fornecer aos alunos a ferramenta do próprio pensar, sua história e sua utilização em cada área do conhecimento, 

enfatizando aquela(s) em que o profissional de Direito irá atuar. 

 Interpretar autores e obras clássicas que tratam da História da Filosofia, da Filosofia Política, da Filosofia Jurídica, 

identificando suas fontes e suas problemáticas. 

 Investigar questões atinentes à Metafísica, Epistemologia, Ética, Lógica e da Estética capazes de instrumentalizar 

os discentes com a linguagem e o pensamento rigorosos tais como a Ciência os exige. 

 Verificar como os problemas identificados em obras clássicas podem ser sustentados teoricamente. 

 Auxiliar o aluno no aprimoramento do uso da linguagem, do raciocínio lógico, da argumentação e da reflexão 

crítica, habilitando-o a solucionar os problemas que se apresentam na aplicação concreta do Direito. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - História da Filosofia Antiga (surgimento da Filosofia; Pré-Socráticos, Sofistas e Sócrates; Platão e Aristóteles); 
 
Unidade II- História da Filosofia Medieval (Patrística e Escolástica); 
 
Unidade III- Filosofia Moderna (Bacon, Descartes, Pascal, Espinosa, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, Adam Smith e Kant); 
 
Unidade IV- História da Filosofia Contemporânea. 
 
Unidade V- A separação entre ciência e ética na “Crítica da Razão Pura” de Kant 
 
Unidade VI- A relação Moral e Direito na modernidade; 
 
Unidade VII- Do normativismo de Kelsen e a Teoria Tridimensional do Direito 
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Unidade VIII- Fenomenologia, Existencialismo, Teoria da Justiça e Teoria da Argumentação na contemporaneidade 
 

4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

4.1 Procedimentos  

 aulas expositivas e dialogadas; 
 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no questionamento e discussão; 
 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos; 
 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

 
4.2 Recursos 

 quadro negro; 
• textos previamente selecionados; 
• livros e artigos. 

 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno será avaliado através da prova 
que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades desenvolvidas em sala de aula, 
na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico alcançar média igual ou superior a 
6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, 
deverá realizar o exame final. 

 Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (dois) pontos de 
seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos 
de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
c) Exame Final – Escrita ecom consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, com questões 
objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do semestre. 
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas duas primeiras avaliações 1º e 2º 
bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º nota + 2º nota = media + 3º avaliação/2 tendo obrigatoriamente de 
ter nota 5,0 no exame final.  
 
 Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e média mínima de 6,0 (seis) 
considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, respeitando as seguintes formas 
de avaliação: 
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 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser entregues até a data 

determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 

 Observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
 Observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões e debates; 
 Avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 Comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 Pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de atividades); 
 Participação nas avaliações escritas e orais; 
 Interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 Conceito frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 Observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

6 OBSERVAÇÕES 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras avaliações. 
 
 
7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia: reformulado. São Paulo: Ática, 2012.  
 
DURANT, Will. História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural; 2000. 
 
GROPPALI, Alexandre. Filosofia do direito. Campinas: LZN, 2003. 
 
NADER, Paulo. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
 
REALE, Miguel. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
 
8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ARISTOTELES. Ética à Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret (Col. Obras-primas de cada autor), 2003. 
 
CABRAL, Cleides Antônio. Filosofia. São Paulo: Pillares, 2006. 
 
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
KANT, Emmanuel. Crítica a razão pura. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
 
KELSEN, Hans. O que é Justiça? A justiça, o direito e a política no espelho da ciência. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
 
LESSA, Pedro. Estudos de filosofia do direito. Campinas: Bookseller, 2000. 
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DISCIPLINA: Língua Portuguesa  CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 
 

CARGA HORÁRIA: 
 

PERÍODO: 1º Matutino 

 
 
1. EMENTA  

 

A Língua Portuguesa como instrumento de socialização, enunciação e interação. Os principais mecanismos gramaticais na 

construção do texto. A função dos elementos da comunicação e o processo discursivo. As relações de sentido no interior 

texto. Coesão, coerência, clareza e concisão como base de qualidade textual.   

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Proporcionar ao acadêmico, por meio do estudo da Língua Portuguesa, conhecimentos linguísticos e gramaticais necessários 

para estabelecer a comunicação formal e recursos para dominar, com propriedade, as atividades de leitura, compreensão e 

elaboração de textos, atos, documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas, através 

da aplicação do Direito na norma culta da língua. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Propiciar atividades pertinentes ao exercício da profissão, estimulando a capacidade redacional do acadêmico às  

características do discurso normativo e tipologias discursivas. 

• Reforçar as habilidades e competências de escrita, interpretação e oralidade por meio de diversas atividades, 

apresentando noções de estilística e seus respectivos papéis de linguagem, por meio da reflexão sobre os 

fenômenos linguísticos e  a consciência da sua diversidade textual, focadas ao Direito. 

• Proceder a uma revisão gramatical, enfatizando a estrutura da língua e sua formação, níveis, figuras e funções 

voltadas à prática jurídica, para domínio da norma culta da Língua. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

            Unidade I: O Direito como Discurso 

             Nova ortografia brasileira 

Modalidades Discursivas 

Comunicação e socialização 

O Discurso e sua finalidade comunicativa 

Unidade II: Língua, linguagem e o processo de comunicação 

Os níveis de linguagem 

Funções da linguagem no aspecto social e jurídico 

Os procedimentos de leitura (fases da leitura) 

Unidade III: Modalidades de textos 

 Tipos e gêneros textuais 

Unidade IV: As qualidades textuais 
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Construção do parágrafo 

Coesão, coerência, clareza e concisão 

Diferenciação entre tema e título  

Unidade V: Mecanismos gramaticais 

Principais recursos gramaticais na construção do parágrafo 

            Pontuação e a relação de sentido 

Unidade VI: Revisão geral dos componentes gramaticais 

Classes de palavras 

Estruturas sintáticas da Língua Portuguesa    

 
4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

4.1 Procedimentos  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 
 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no questionamento e discussão; 
 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos; 
 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

 
4.2 Recursos 

 quadro negro; 
• textos previamente selecionados; 
• livros e artigos. 

 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno será avaliado através da prova 
que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades  desenvolvidas em sala de 
aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico alcançar média igual ou superior a 
6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, 
deverá realizar o exame final. 

 Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos 
de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos 
de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
c) Exame Final – Escrita ecom consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, com questões 
objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do semestre. 
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas duas primeiras avaliações 1º e 2º 
bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º nota + 2º nota = media + 3º avaliação/2 tendo obrigatoriamente de 
ter nota 5,0 no exame final.  
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 Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e média mínima de 6,0 (seis) 
considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, respeitando as seguintes formas 
de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser entregues até a data 

determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões e debates; 
 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de atividades); 
 participação nas avaliações escritas e orais; 
 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 conceitos frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

6 OBSERVAÇÕES 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras avaliações. 
 
 
7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
 
 
ABREU, Antonio Suárez. Curso de Redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

BENASSI, Marcos. Linguagem Forense. São Paulo: Bookseller, 2004. 

HENRIQUES, Antonio; DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 2004.  

GARCIA, Othon de Moraes. Comunicação em prosa moderna. São Paulo: Getúlio Vargas, 1985. 

GUEDES, Paulo Coimbra. Da redação escolar ao texto: um manual de redação. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 

MARTINS, Dileta Silveira e ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência – técnicas de comunicação criativa. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

__________Português Instrumental. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MOURA, Fernando. Gramática Aplicada ao Texto. 7ª ed. Brasília: Vesticon, 2008. 

ROSSIGNOLI,Walter. Português – teoria e prática. 8ª ed. São Paulo: Ática,2006. 

SABBAG, Eduardo de Moraes.  Redação forense e Elementos da Gramática. 2ª ed. 

São Paulo: 2006. 

SOARES, Magda Becker e CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de redação. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978. 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Latina: curso único e completo. São Paulo: Saraiva, 2000. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 

CARNELUTTI, Francesco. Como Nasce o Direito. 4 ed.  Belo Horizonte, Líder, 2005. 

GUIMARÃES, Márcio Eustáquio. O Livro Azul da Secretária Moderna, São Paulo:Érica, 2003. 

CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova Gramática da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o Minidicionário da Língua Portuguesa – revisado conforme 

acordo ortográfico, 7ª Edição, Curitiba – PR: Positivo, 2008.  

LESTER, Alison. Como Fazer Apresentações Irresistíveis. São Paulo: Universo dos Livros, 2010. 

PASCHOALIN & SPADOTO. Minigramática- revisada conforme acordo ortográfico. São Paulo: FTD, 1997.  

POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. São Paulo: Saraiva, 2004. 

______Superdicas para falar bem em conversas e apresentações. São Paulo: Saraiva, 2005. 

POLITO, Reinaldo. Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. São Paulo: Saraiva, 2008. 

RIBEIRO, Alceu Leite. Redigir – Imaginação e Criatividade. Escrever bem é a Solução, São Paulo: Madras, 2003. 

TORRANO, Luiz Antônio Alves. A Nova Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa. Franca – SP: Lemos & Cruz, 

2009. 
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DISCIPLINA: Língua Portuguesa  CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 
 

CARGA HORÁRIA: 
 

PERÍODO: 1º Noturno 

 
 
1. EMENTA  

 

A Língua Portuguesa como instrumento de socialização, enunciação e interação. Os principais mecanismos gramaticais na 

construção do texto. A função dos elementos da comunicação e o processo discursivo. As relações de sentido no interior 

texto. Coesão, coerência, clareza e concisão como base de qualidade textual.   

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Proporcionar ao acadêmico, por meio do estudo da Língua Portuguesa, conhecimentos linguísticos e gramaticais necessários 

para estabelecer a comunicação formal e recursos para dominar, com propriedade, as atividades de leitura, compreensão e 

elaboração de textos, atos, documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas, através 

da aplicação do Direito na norma culta da língua. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Propiciar atividades pertinentes ao exercício da profissão, estimulando a capacidade redacional do acadêmico às  

características do discurso normativo e tipologias discursivas. 

• Reforçar as habilidades e competências de escrita, interpretação e oralidade por meio de diversas atividades, 

apresentando noções de estilística e seus respectivos papéis de linguagem, por meio da reflexão sobre os 

fenômenos linguísticos e  a consciência da sua diversidade textual, focadas ao Direito. 

• Proceder a uma revisão gramatical, enfatizando a estrutura da língua e sua formação, níveis, figuras e funções 

voltadas à prática jurídica, para domínio da norma culta da Língua. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

            Unidade I: O Direito como Discurso 

             Nova ortografia brasileira 

Modalidades Discursivas 

Comunicação e socialização 

O Discurso e sua finalidade comunicativa 

Unidade II: Língua, linguagem e o processo de comunicação 

Os níveis de linguagem 

Funções da linguagem no aspecto social e jurídico 

Os procedimentos de leitura (fases da leitura) 

Unidade III: Modalidades de textos 

 Tipos e gêneros textuais 

Unidade IV: As qualidades textuais 
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Construção do parágrafo 

Coesão, coerência, clareza e concisão 

Diferenciação entre tema e título  

Unidade V: Mecanismos gramaticais 

Principais recursos gramaticais na construção do parágrafo 

            Pontuação e a relação de sentido 

Unidade VI: Revisão geral dos componentes gramaticais 

Classes de palavras 

Estruturas sintáticas da Língua Portuguesa    

 
4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

4.1 Procedimentos  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 
 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no questionamento e discussão; 
 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos; 
 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

 
4.2 Recursos 

 quadro negro; 
• textos previamente selecionados; 
• livros e artigos. 

 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno será avaliado através da prova 
que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades  desenvolvidas em sala de 
aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico alcançar média igual ou superior a 
6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, 
deverá realizar o exame final. 

 Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos 
de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos 
de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
c) Exame Final – Escrita ecom consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, com questões 
objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do semestre. 
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas duas primeiras avaliações 1º e 2º 
bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º nota + 2º nota = media + 3º avaliação/2 tendo obrigatoriamente de 
ter nota 5,0 no exame final.  
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 Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e média mínima de 6,0 (seis) 
considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, respeitando as seguintes formas 
de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser entregues até a data 

determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões e debates; 
 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de atividades); 
 participação nas avaliações escritas e orais; 
 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 conceitos frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

6 OBSERVAÇÕES 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras avaliações. 
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ABREU, Antonio Suárez. Curso de Redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

BENASSI, Marcos. Linguagem Forense. São Paulo: Bookseller, 2004. 

HENRIQUES, Antonio; DAMIÃO, Regina Toledo. Curso de Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 2004.  

GARCIA, Othon de Moraes. Comunicação em prosa moderna. São Paulo: Getúlio Vargas, 1985. 

GUEDES, Paulo Coimbra. Da redação escolar ao texto: um manual de redação. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 

MARTINS, Dileta Silveira e ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência – técnicas de comunicação criativa. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

__________Português Instrumental. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MOURA, Fernando. Gramática Aplicada ao Texto. 7ª ed. Brasília: Vesticon, 2008. 

ROSSIGNOLI,Walter. Português – teoria e prática. 8ª ed. São Paulo: Ática,2006. 

SABBAG, Eduardo de Moraes.  Redação forense e Elementos da Gramática. 2ª ed. 

São Paulo: 2006. 

SOARES, Magda Becker e CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de redação. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978. 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA 
CNPJ: 04.284.276/0001-04 – Insc. Est.: Isento 

Rua Quinca Honório Leão, 1030 – Morada do Sol – Rio Verde – GO – Fone/Fax: (64) 3620-4700 
Site: www.faculdadefar.edu.br 

 
Curso: Direito 

Reconhecimento:Curso reconhecido pela  Portaria SERES nº 735 de 27/12/2013 - DOU 30/12/2013. 

 

 4 

 
 
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Latina: curso único e completo. São Paulo: Saraiva, 2000. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 

CARNELUTTI, Francesco. Como Nasce o Direito. 4 ed.  Belo Horizonte, Líder, 2005. 

GUIMARÃES, Márcio Eustáquio. O Livro Azul da Secretária Moderna, São Paulo:Érica, 2003. 

CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova Gramática da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o Minidicionário da Língua Portuguesa – revisado conforme 

acordo ortográfico, 7ª Edição, Curitiba – PR: Positivo, 2008.  

LESTER, Alison. Como Fazer Apresentações Irresistíveis. São Paulo: Universo dos Livros, 2010. 

PASCHOALIN & SPADOTO. Minigramática- revisada conforme acordo ortográfico. São Paulo: FTD, 1997.  

POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. São Paulo: Saraiva, 2004. 

______Superdicas para falar bem em conversas e apresentações. São Paulo: Saraiva, 2005. 

POLITO, Reinaldo. Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. São Paulo: Saraiva, 2008. 

RIBEIRO, Alceu Leite. Redigir – Imaginação e Criatividade. Escrever bem é a Solução, São Paulo: Madras, 2003. 

TORRANO, Luiz Antônio Alves. A Nova Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa. Franca – SP: Lemos & Cruz, 

2009. 

 

 
 

 



 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA 
CNPJ: 04.284.276/0001-04 – Insc. Est.: Isento 

Rua Quinca Honório Leão, 1030 – Morada do Sol – Rio Verde – GO – Fone/Fax: (64) 3620-4700 
Site: www.faculdadefar.edu.br 

 
Curso: Direito 

Reconhecimento:Curso reconhecido pelaPortaria SERES nº 735 de 27/12/2013 - DOU 30/12/2013. 

 

 1 

 
DISCIPLINA: Antropologia Jurídica CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 
2º Semestre 2016 
Matutino 

CARGA HORÁRIA: 
30h 

PERÍODO: 1º 

 
 
1. EMENTA  

Definição de Antropologia. A Antropologia Social e os estudos sobre a diversidade cultural. 

O significado do termo cultura: senso comum e científico. As principais características da 

cultura como visão de mundo: herança cultural e plano biológico, participação dos indivíduos 

na cultura, a lógica cultural. A constituição dos campos de estudo e pesquisa da antropologia 

jurídica: análise de alguns textos clássicos. Encontro entre os saberes antropológico, médico e 

jurídico – antropologia criminal. Histórico da Antropologia Criminal. A Antropologia 

Criminal como ciência, e as suas relações com o Direito. Antropologia Criminal e as ciências 

correspondentes como Sociologia Criminal e Política Criminal. Uma leitura antropológica do 

Tribunal do Júri. Violência urbana, adolescentes infratores, polícia e segurança pública. 

Produção de laudos periciais antropológicos.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Apresentar aos alunos aspectos históricos da ciência Antropologia Jurídica, 

proporcionando o conhecimento de textos clássicos que focalizem os fatores individuais e 

coletivos referentes à Cultura, Antropologia e Direito e Antropologia Criminal. 

 Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social em suas 

dimensões antropológicas, possibilitando uma compreensão crítica do ser humano em sua 

relação com a herança cultural e as constantes transformações da sociedade, desenvolvendo a 

concepção de cultura como construção simbólica.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Possibilitar o conhecimento histórico da Antropologia Jurídica. 

 Apresentar os aspectos gerais que norteiam a utilização dessa ciência, Antropologia e 

Direito. 
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 Promover o desenvolvimento de um raciocínio lógico e científico, pautado no 

conhecimento da Cultura individual e coletiva. 

 Enfatizar a importância das abordagens antropológicas na compreensão das diversas 

manifestações sociais, promovendo uma compreensão relacional e integradora do 

fenômeno cultural com a multiplicidade de aspectos que caracterizam o humano. 

 Contribuir para compreensão da necessidade jurídica da utilização da Antropologia 

Criminal como uma ciência, que pode auxiliar na elaboração de exames periciais.  

. 
 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade I – Antropologia Jurídica:  

 Idéias preliminares sobre Antropologia Jurídica 

 Conceituando Antropologia 

 Unidade II – As principais características da cultura como visão de mundo: 

 O significado do termo cultura: senso comum e científico 

 Herança cultural e plano biológico  

 Unidade III - Antropologia Criminal e Medicina, análise de textos clássicos:  

 Período da Antiguidade aos Precursores da Antropologia Criminal 

 Período da Antropologia Criminal 

 Período da Sociologia Criminal 

 Período da Política Criminal 

 

 Unidade IV - Processos judiciais e análises histórico-antropológicas 

 Violência Urbana: Abordagem pluridimencional da criminogênese 

 Unidade V – Leitura Antropológica do Tribunal do Júri 

 Estruturalismo Psicológico do Delito 

 Entrevista Marcola 

 Unidade VI – Violência Urbana Menores Infratores, Polícia e Segurança Pública 

 Aspectos Etiológicos do comportamento criminoso: parâmetros biológicos, 

psicológicos e sociais 

 Unidade VII – Laudos Periciais Antropológicos  

 Execução Penal 
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 Exame Criminológico 

 Apreciadores dos Indicadores de Potencial Criminógeno. 

 

 
4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

4.1 Procedimentos  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 
 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 
 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 
 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica; 
 

4.2 Recursos 

 quadro negro; 
 textos previamente selecionados; 
 livros e artigos. 

 

 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno 
será avaliado através da prova que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 
 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 
apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico 
alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média 
igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, deverá realizar o exame 
final. 

 Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 
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a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 
8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% 
(cem por cento).03/10/2016 
 
b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 
8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% 
(cem por cento).08/12/2016 
 
c) Exame Final – Escrita ecom consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 
10,0 (dez) pontos, com questões objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do 
semestre.15/12/2016 
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas 
duas primeiras avaliações 1º e 2º bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º 
nota + 2º nota = media + 3º avaliação/2 tendo obrigatoriamente de ter nota 5,0 no exame final.  
 
 Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e 
média mínima de 6,0 (seis) considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do 
desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, 
respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até a data determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 
recomendações: 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de 

discussões e debates; 
 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização 

de atividades); 
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 participação nas avaliações escritas e orais; 
 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 conceitosfrequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

6 OBSERVAÇÕES 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 
avaliações. 
 
 
7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
1) FERNANDES, Newton e Valter.Criminologia Integrada. 2. Ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012.             
2)  POSTERLI, Renato. Violência Urbana: Abordagem Multifatorial da Criminogênese. 
1.ed.Belo Horizonte: Inédita, 2004.       
3) FOUCAULT, Michel, Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 31. Ed. Trad. Raquel 
Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 
 
8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1) GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. 7. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2001. 

2) HELM, Cecília Maria (et al) – (org.). A Perícia Antropológica em Processos 

Judiciais.Florianópolis: EdUFSC, 1994.     

3) LOMBROSO, Césare. O Homem Delinqüente.  Tradução, atualização, notas e 

comentários. Maristela BleggiTomasini e Oscar Antônio Corbo Garcia. Porto Alegre.  

 Ricardo Lenz, 2001.       

________________________________________ 
Profª. Drda. Elquissana Quirino dos Santos 

 
 

Rio Verde/GO, _____/_____/_____. 
 
PROGRAMA DE CURSO APROVADO EM _____/_____/_____. 
 
DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL:_________________________________________ 
 
 
 
______________________________             _________________________________ 
Coordenador (a) do Curso Diretor (a) 
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DISCIPLINA: Antropologia Jurídica CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 
2º Semestre 2016 
Matutino 

CARGA HORÁRIA: 
30h 

PERÍODO: 1º 

 
 
1. EMENTA  

Histórico da Antropologia Criminal. A Antropologia Criminal como ciência e as suas 
Relações com o Direito. Antropologia Criminal e as ciências correspondentes como 
Sociologia Criminal e Política Criminal. Violência Urbana: abordagem multifatorial da 
criminogênese. Psicologia do Delito. Aspectos etiológicos do comportamento criminoso: 
Parâmetros Biológicos, Psicológicos e Sociais. Periculosidade. Execução Penal, Exame 
Criminológico e Apreciação dos indicadores potencial criminógenos. Laudos Antropológicos. 
Relações Étnico raciais, historia e cultura Afro Brasileira, Africana e Indígena.  
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Apresentar aos alunos aspectos históricos da ciência Antropologia Jurídica, 

proporcionando o conhecimento de textos clássicos que focalizem os fatores individuais e 

coletivos referentes à Cultura, Antropologia e Direito e Antropologia Criminal. 

 Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social em suas 

dimensões antropológicas, possibilitando uma compreensão crítica do ser humano em sua 

relação com a herança cultural e as constantes transformações da sociedade, desenvolvendo a 

concepção de cultura como construção simbólica.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Possibilitar o conhecimento histórico da Antropologia Jurídica. 

 Apresentar os aspectos gerais que norteiam a utilização dessa ciência, Antropologia e 

Direito. 

 Promover o desenvolvimento de um raciocínio lógico e científico, pautado no 

conhecimento da Cultura individual e coletiva. 

 Enfatizar a importância das abordagens antropológicas na compreensão das diversas 

manifestações sociais, promovendo uma compreensão relacional e integradora do 

fenômeno cultural com a multiplicidade de aspectos que caracterizam o humano. 
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 Contribuir para compreensão da necessidade jurídica da utilização da Antropologia 

Criminal como uma ciência, que pode auxiliar na elaboração de exames periciais.  

. 
 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade I – Antropologia Jurídica:  

 Idéias preliminares sobre Antropologia Jurídica 

 Conceituando Antropologia 

 Unidade II – As principais características da cultura como visão de mundo: 

 O significado do termo cultura: senso comum e científico 

 Herança cultural e plano biológico  

 Unidade III - Antropologia Criminal e Medicina, análise de textos clássicos:  

 Período da Antiguidade aos Precursores da Antropologia Criminal 

 Período da Antropologia Criminal 

 Período da Sociologia Criminal 

 Período da Política Criminal 

 

 Unidade IV - Processos judiciais e análises histórico-antropológicas 

 Violência Urbana: Abordagem pluridimencional da criminogênese 

 Unidade V – Leitura Antropológica do Tribunal do Júri 

 Estruturalismo Psicológico do Delito 

 Entrevista Marcola 

 Unidade VI – Violência Urbana Menores Infratores, Polícia e Segurança Pública 

 Aspectos Etiológicos do comportamento criminoso: parâmetros biológicos, 

psicológicos e sociais 

 Unidade VII – Laudos Periciais Antropológicos  

 Execução Penal 

 Exame Criminológico 

 Apreciadores dos Indicadores de Potencial Criminógeno. 

 

 
4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
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4.1 Procedimentos  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 
 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 
 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 
 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica; 
 

4.2 Recursos 

 quadro negro; 
 textos previamente selecionados; 
 livros e artigos. 

 

 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno 
será avaliado através da prova que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 
 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 
apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico 
alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média 
igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, deverá realizar o exame 
final. 

 Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 
8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% 
(cem por cento).03/10/2016 
 
b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 
8,0 (oito) + 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% 
(cem por cento).08/12/2016 
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c) Exame Final – Escrita ecom consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 
10,0 (dez) pontos, com questões objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do 
semestre.15/12/2016 
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas 
duas primeiras avaliações 1º e 2º bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º 
nota + 2º nota = media + 3º avaliação/2 tendo obrigatoriamente de ter nota 5,0 no exame final.  
 
 Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e 
média mínima de 6,0 (seis) considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do 
desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, 
respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até a data determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 
recomendações: 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de 

discussões e debates; 
 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização 

de atividades); 
 participação nas avaliações escritas e orais; 
 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 conceitosfrequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

6 OBSERVAÇÕES 



 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA 
CNPJ: 04.284.276/0001-04 – Insc. Est.: Isento 

Rua Quinca Honório Leão, 1030 – Morada do Sol – Rio Verde – GO – Fone/Fax: (64) 3620-4700 
Site: www.faculdadefar.edu.br 

 
Curso: Direito 

Reconhecimento:Curso reconhecido pelaPortaria SERES nº 735 de 27/12/2013 - DOU 30/12/2013. 

 

 5 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 
avaliações. 
 
 
7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
1) FERNANDES, Newton e Valter.Criminologia Integrada. 2. Ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012.             
2)  POSTERLI, Renato. Violência Urbana: Abordagem Multifatorial da Criminogênese. 
1.ed.Belo Horizonte: Inédita, 2004.       
3) FOUCAULT, Michel, Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 31. Ed. Trad. Raquel 
Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 
 
8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1) GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. 7. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2001. 

2) HELM, Cecília Maria (et al) – (org.). A Perícia Antropológica em Processos 

Judiciais.Florianópolis: EdUFSC, 1994.     

3) LOMBROSO, Césare. O Homem Delinqüente.  Tradução, atualização, notas e 

comentários. Maristela BleggiTomasini e Oscar Antônio Corbo Garcia. Porto Alegre.  
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DISCIPLINA: Introdução ao Estudo do Direito CURSO:Direito 

PLANO DE CURSO: 
2º Semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 
60h/a 

PROFESSOR: 
 

PERÍODO: 1° 
 

TURNO: Matutino 
 

 
 
1. EMENTA 

  

As diversas acepções do vocábulo Direito. Direito e Ciência. O Direito como norma e sua 

relação com as demais ciências. Sociedade, Justiça e Direito. O papel da Justiça. Problema 

das leis injustas. Direito e Moral. Direito Natural e Direito Positivo. Direito e Ideologia. 

Direito Objetivo: direito público e direito privado. Direito subjetivo. O direito alternativo. 

Fontes do Direito. Meios de integração: analogia, costumes, princípios gerais de direito. 

Teoria da Norma Jurídica. A Lei, seu processo de formação, classificação. Hierarquia 

normativa. Teoria do ordenamento jurídico. Sistema jurídico nacional. Sistemas de Direito. 

Relações Jurídicas. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Irretroatividade da lei: direito 

adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Hermenêutica Jurídica e Interpretação do 

Direito. 

 

2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

  

Estudar os princípios doutrinários e legais relativos à disciplina das relações jurídicas, 

sob a perspectiva de seus elementos estruturais (sujeitos, objetos e fatos), segundo os 

conceitos gerais como o de Direito, fato jurídico, relação jurídica, lei, justiça, segurança 

jurídica, por serem aplicáveis a todos os ramos do Direito. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer os aspectos básicos que envolvem o Direito em si; 

 Compreender as formas de acepção da norma jurídica no contexto legal e sua 

aplicação; 
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 Estimular o desenvolvimento da capacidade de interpretação, análise e demais fontes 

do direito; 

 Auxiliar o aluno no aprimoramento do uso da linguagem, do raciocínio lógico, da 

argumentação e da reflexão crítica, habilitando-o a solucionar os problemas que se 

apresentam na esfera legal. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Direito. Noções introdutórias. Conceito. Origem. Direito e Ciência. Como nasce o direito. 

Fator Social. Coercibilidade. Métodos Jurídicos. Direito e Ramificações. 
A Dimensão Sociológica do Direito.O Direito como processo de adaptação social. Sociedade e 

Direito.Instrumentos de controle social. Fatores do Direito.Coercibilidade. 

2. Direito, Equidade e Justiça.Noções Gerais. Justiça, harmonia e paz social. Justiça como 

fundamento do ordenamento jurídico. Critérios Formais e Materiais de Justiça. Justiça entre 

os indivíduos. Classificação da Justiça: Convencional, Distributiva, Substancial, Comutativa e 

Social. Equidade. 

3. Fontes do Direito.Noções Gerais. Fontes Materiais e Formais. Fontes Estatais e Não 

Estatais. Legislação. Jurisprudência. Costume Jurídico. Doutrina. Súmula. Súmula 

Vinculante. 

4. Norma Jurídica.Noções gerais. Hierarquia Normativa. Aspecto Formal e Material. Processo 

Legislativo. Classificação: hierarquia, obrigatoriedade, sanção, natureza, aplicação, 

sistematização e à esfera do poder público a qual pertencem. A validade da norma jurídica. 

5. Vigência das normas jurídicas no espaço e no tempo. Limite de aplicação das normas 

jurídicas. Início e fim da Vigência. Vigência temporária. Revogação. Tipos de Revogação: 

Ab-rogação e Derrogação. Revogação Tácita e expressa. Vigência em relação ao território – 

princípio da territorialidade. 

6. Interpretação Jurídica. Conceito. As regras de interpretação. Interpretação Gramatical. 

Interpretação Lógica. Interpretação Sistemática. Interpretação Teleológica. Interpretação 

Histórica. A Interpretação quanto a seus efeitos. A Interpretação declarativa ou 

especificadora. A Interpretação restritiva. A Interpretação extensiva. 
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7. Lacunas do Direito. Noções Gerais. Analogia. Princípios Gerais do Direito. Costumes. 

Equidade. Anotações inerentes a sua aplicação. A constatação e o preenchimento das lacunas. 

Análise de casos. 

8. Irretroatividade da Lei.Noções Gerais. Retroatividade. Irretroatividade. Direito 

Adquirido. Ato Jurídico Perfeito. Coisa Julgada. Casos de irretroatividade e de 

retroatividade benéfica. 

9. Direito Positivo. O Direito Objetivo. O Direito Subjetivo. O dever subjetivo. A 

divisão do Direito Positivo. Direito Público. Direito Privado. Direito Difuso. Ramos do 

Direito Público Interno: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Processual, Direito Penal, Direito Eleitoral, Direito Militar. O Direito 

Público Externo: O Direito Internacional Público. Os Ramos do Direito Privado: Direito 

Civil, Direito Comercial. Os Ramos do Direito Difuso: Direito do Trabalho, Direito 

Previdenciário, Direito Econômico. Direito do Consumidor, Direito Ambiental. 

10. Relação Jurídica. Sujeitos da Relação Jurídica. A Pessoa Física. A Pessoa Jurídica. 

Os entes despersonalizados. Objeto da relação jurídica. Objeto mediato e imediato. 

Classificação. Nascimento da relação jurídica. 

11. Fatos e Atos Jurídicos. Fatos Naturais. Fatos Jurídicos. Ato Lícito. Ato Ilícito. 

Sanção. Dolo e Culpa. 

12. Teorias do Direito. Princípios. Leis principiológicas. Tridimensionalismo Jurídico. 

Fundamentos essenciais da ciência do direito aplicado. 

13. Institutos Jurídicos. Divisão dos Poderes. Estrutura. Fundamentos. Competências. 

 

4. ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

4.1 Procedimentos:  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 

 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 

 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 

 projeção de filmes, documentários e slides; 
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 palestras, seminários, debates, mesas redondas, cursos ou atividades correlatas; 

 discussões de temas sociais sob a perspectiva jurídica; 

 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica; 

 realização de pesquisas bibliográficas e de campo; 

 apresentação oral de atividades realizadas (micro-aula e mini-cursos); 

 
4.2 Recursos: 

  

 quadro negro; 

 projetor de multimídia; 

 retroprojetor; 

 TV, DVD; 

 vídeo; 

 computador; 

 textos previamente selecionados; 

 livros e artigos. 

 

5. AVALIAÇÕES 

 

5.1 Formas da avaliação: Provas, debates, seminários, trabalhos individuais e em grupos, 

exposição de painéis, relatórios e pareceres pessoais. 

 

5.2 Número de avaliações no semestre:03 

 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno 

será avaliado através da prova que será escrita, oral ou através de seminários. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 

 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 

 apresentação e provas escritas e formais.  

 

5.3Avaliação quantitativa 
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5.3.1 Provas 

 

 1ª avaliação –29/09/16 – Escrita– prova escrita (objetiva/discursiva) no valor de 8,0 

(oito) pontos + 2,0 (dois) pontos de exercícios e atividades intra/extra sala de aula. 

 2ª avaliação –06/12/16 – Escrita– prova escrita (objetiva/discursiva) no valor de 8,0 

(oito) pontos + 2,0 (dois) pontos de exercícios e atividades intra/extra sala de aula. 

 3ª avaliação –15/12/16 – Escrita – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 

10,0 (dez) pontos, com questões objetivas e/ou discursivas. 

 

Conteúdo das avaliações: oconteúdo das avaliações será cumulativo até a data da 

realização da referida prova. 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão 

avaliadas, respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 

 Trabalhos realizados em grupo e individual. 

 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até as respectivas datas das avaliações (1ª e 2ª avaliação). 

 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  

 Apresentação de seminários e debates dirigidos que serão realizados nas aulas. 

 Apresentação oral de atividades realizadas. 

 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 

recomendações: 

 

 observaçãoindividual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 

 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de 

discussões e debates; 
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 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 

 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização 

de atividades); 

 participação nas avaliações escritas e orais; 

 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 

 conceitosfreqüencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 

 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 
 
6. OBSERVAÇÕES 

 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 

avaliações. 

 
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. 4. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
 
MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 27. Ed. São Paulo: RT, 2008. 
 
RIZZATO NUNES, Luiz Antonio. Introdução ao direito. São Paulo: RT, 2005. 
 
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil e legislação civil em vigor: sancionada em 10 
de janeirio de 2002. Organização do texto: Theotônio Negrão e José Roberto Gouveia. 25. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
_______. Constituição (1988). Constituição do Brasil Interpretada: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Organização do texto: Alexandre de Moraes. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
DEI MALESTA, Nicola Framarino. A sociedade e o Estado: Introdução Sociológica ao 
Estudo do Direito. São Paulo: LZN Informática e Editora, 2003. 
 
GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito.36 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. 
 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Forense: Rio de Janeiro, 
1979. 
 
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
POLETTI, Ronaldo. Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva, 1996. 
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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 
 

DISCIPLINA: Introdução ao Estudo do Direito CURSO:Direito 

PLANO DE CURSO: 
2º Semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 
60h/a 

PROFESSOR: 
 

CRÉDITOS:  PERÍODO: 1° 
 

TURNO: Noturno 
 

 
 
1. EMENTA 

  

As diversas acepções do vocábulo Direito. Direito e Ciência. O Direito como norma e sua 

relação com as demais ciências. Sociedade, Justiça e Direito. O papel da Justiça. Problema 

das leis injustas. Direito e Moral. Direito Natural e Direito Positivo. Direito e Ideologia. 

Direito Objetivo: direito público e direito privado. Direito subjetivo. O direito alternativo. 

Fontes do Direito. Meios de integração: analogia, costumes, princípios gerais de direito. 

Teoria da Norma Jurídica. A Lei, seu processo de formação, classificação. Hierarquia 

normativa. Teoria do ordenamento jurídico. Sistema jurídico nacional. Sistemas de Direito. 

Relações Jurídicas. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Irretroatividade da lei: direito 

adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Hermenêutica Jurídica e Interpretação do 

Direito. 

 

2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

  

Estudar os princípios doutrinários e legais relativos à disciplina das relações jurídicas, 

sob a perspectiva de seus elementos estruturais (sujeitos, objetos e fatos), segundo os 

conceitos gerais como o de Direito, fato jurídico, relação jurídica, lei, justiça, segurança 

jurídica, por serem aplicáveis a todos os ramos do Direito. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer os aspectos básicos que envolvem o Direito em si; 
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 Compreender as formas de acepção da norma jurídica no contexto legal e sua 

aplicação; 

 Estimular o desenvolvimento da capacidade de interpretação, análise e demais fontes 

do direito; 

 Auxiliar o aluno no aprimoramento do uso da linguagem, do raciocínio lógico, da 

argumentação e da reflexão crítica, habilitando-o a solucionar os problemas que se 

apresentam na esfera legal. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Direito. Noções introdutórias. Conceito. Origem. Direito e Ciência. Como nasce o direito. 

Fator Social. Coercibilidade. Métodos Jurídicos. Direito e Ramificações. 
A Dimensão Sociológica do Direito.O Direito como processo de adaptação social. Sociedade e 

Direito.Instrumentos de controle social. Fatores do Direito.Coercibilidade. 

2. Direito, Equidade e Justiça.Noções Gerais. Justiça, harmonia e paz social. Justiça como 

fundamento do ordenamento jurídico. Critérios Formais e Materiais de Justiça. Justiça entre 

os indivíduos. Classificação da Justiça: Convencional, Distributiva, Substancial, Comutativa e 

Social. Equidade. 

3. Fontes do Direito.Noções Gerais. Fontes Materiais e Formais. Fontes Estatais e Não 

Estatais. Legislação. Jurisprudência. Costume Jurídico. Doutrina. Súmula. Súmula 

Vinculante. 

4. Norma Jurídica.Noções gerais. Hierarquia Normativa. Aspecto Formal e Material. Processo 

Legislativo. Classificação: hierarquia, obrigatoriedade, sanção, natureza, aplicação, 

sistematização e à esfera do poder público a qual pertencem. A validade da norma jurídica. 

5. Vigência das normas jurídicas no espaço e no tempo. Limite de aplicação das normas 

jurídicas. Início e fim da Vigência. Vigência temporária. Revogação. Tipos de Revogação: 

Ab-rogação e Derrogação. Revogação Tácita e expressa. Vigência em relação ao território – 

princípio da territorialidade. 

6. Interpretação Jurídica. Conceito. As regras de interpretação. Interpretação Gramatical. 

Interpretação Lógica. Interpretação Sistemática. Interpretação Teleológica. Interpretação 

Histórica. A Interpretação quanto a seus efeitos. A Interpretação declarativa ou 

especificadora. A Interpretação restritiva. A Interpretação extensiva. 
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7. Lacunas do Direito. Noções Gerais. Analogia. Princípios Gerais do Direito. Costumes. 

Equidade. Anotações inerentes a sua aplicação. A constatação e o preenchimento das lacunas. 

Análise de casos. 

8. Irretroatividade da Lei.Noções Gerais. Retroatividade. Irretroatividade. Direito 

Adquirido. Ato Jurídico Perfeito. Coisa Julgada. Casos de irretroatividade e de 

retroatividade benéfica. 

9. Direito Positivo. O Direito Objetivo. O Direito Subjetivo. O dever subjetivo. A 

divisão do Direito Positivo. Direito Público. Direito Privado. Direito Difuso. Ramos do 

Direito Público Interno: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Processual, Direito Penal, Direito Eleitoral, Direito Militar. O Direito 

Público Externo: O Direito Internacional Público. Os Ramos do Direito Privado: Direito 

Civil, Direito Comercial. Os Ramos do Direito Difuso: Direito do Trabalho, Direito 

Previdenciário, Direito Econômico. Direito do Consumidor, Direito Ambiental. 

10. Relação Jurídica. Sujeitos da Relação Jurídica. A Pessoa Física. A Pessoa Jurídica. 

Os entes despersonalizados. Objeto da relação jurídica. Objeto mediato e imediato. 

Classificação. Nascimento da relação jurídica. 

11. Fatos e Atos Jurídicos. Fatos Naturais. Fatos Jurídicos. Ato Lícito. Ato Ilícito. 

Sanção. Dolo e Culpa. 

12. Teorias do Direito. Princípios. Leis principiológicas. Tridimensionalismo Jurídico. 

Fundamentos essenciais da ciência do direito aplicado. 

13. Institutos Jurídicos. Divisão dos Poderes. Estrutura. Fundamentos. Competências. 

 

4. ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

4.1 Procedimentos:  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 

 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 

 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 

 projeção de filmes, documentários e slides; 
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 palestras, seminários, debates, mesas redondas, cursos ou atividades correlatas; 

 discussões de temas sociais sob a perspectiva jurídica; 

 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica; 

 realização de pesquisas bibliográficas e de campo; 

 apresentação oral de atividades realizadas (micro-aula e mini-cursos); 

 
4.2 Recursos: 

  

 quadro negro; 

 projetor de multimídia; 

 retroprojetor; 

 TV, DVD; 

 vídeo; 

 computador; 

 textos previamente selecionados; 

 livros e artigos. 

 

5. AVALIAÇÕES 

 

5.1 Formas da avaliação: Provas, debates, seminários, trabalhos individuais e em grupos, 

exposição de painéis, relatórios e pareceres pessoais. 

 

5.2 Número de avaliações no semestre:03 

 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno 

será avaliado através da prova que será escrita, oral ou através de seminários. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 

 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 

 apresentação e provas escritas e formais.  

 

5.3Avaliação quantitativa 
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5.3.1 Provas 

 

 1ª avaliação –29/09/16 – Escrita– prova escrita (objetiva/discursiva) no valor de 8,0 

(oito) pontos + 2,0 (dois) pontos de exercícios e atividades intra/extra sala de aula. 

 2ª avaliação –06/12/16 – Escrita– prova escrita (objetiva/discursiva) no valor de 8,0 

(oito) pontos + 2,0 (dois) pontos de exercícios e atividades intra/extra sala de aula. 

 3ª avaliação –15/12/16 – Escrita – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 

10,0 (dez) pontos, com questões objetivas e/ou discursivas. 

 

Conteúdo das avaliações: oconteúdo das avaliações será cumulativo até a data da 

realização da referida prova. 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão 

avaliadas, respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 

 Trabalhos realizados em grupo e individual. 

 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até as respectivas datas das avaliações (1ª e 2ª avaliação). 

 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  

 Apresentação de seminários e debates dirigidos que serão realizados nas aulas. 

 Apresentação oral de atividades realizadas. 

 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 

recomendações: 

 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 

 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de 

discussões e debates; 
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 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 

 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização 

de atividades); 

 participação nas avaliações escritas e orais; 

 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 

 conceitos freqüencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 

 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 
 
6. OBSERVAÇÕES 

 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 

avaliações. 

 
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. 4. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
 
 
MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 27. Ed. São Paulo: RT, 2008. 
 
RIZZATO NUNES, Luiz Antonio. Introdução ao direito. São Paulo: RT, 2005. 
 
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil e legislação civil em vigor: sancionada em 10 
de janeirio de 2002. Organização do texto: Theotônio Negrão e José Roberto Gouveia. 25. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
_______. Constituição (1988). Constituição do Brasil Interpretada: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Organização do texto: Alexandre de Moraes. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
DEI MALESTA, Nicola Framarino. A sociedade e o Estado: Introdução Sociológica ao 
Estudo do Direito. São Paulo: LZN Informática e Editora, 2003. 
 
GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito. 36 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. 
 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Forense: Rio de Janeiro, 
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NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
POLETTI, Ronaldo. Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva, 1996. 
 
 
9. ASSINATURAS 

 
________________________________________ 

Prof. Rodrigo Moraes Cabral 
 
 

Rio Verde/GO, _____/_____/_____. 
 

 
PROGRAMA DE CURSO APROVADO EM _____/_____/_____. 
 
 
 
DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL:_________________________________________ 
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