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APRESENTAÇÃO 
 

O Curso de Direito busca estudar os meios de pacificação social e das formas de 
promoção e concretização da justiça, demanda constante transformação, face à complexidade 
das relações sociais, com o surgimento de novos conflitos e aparatos teóricos e tecnológicos 
que servem de delineamentos à Ciência do Direito, além de uma legislação em permanente 
mudança, exige do graduando uma atualização, através das doutrinas e periódicos da 
Biblioteca da IES e ainda participação em seminários e congressos, internos ou externos, 
pesquisas e visitas técnicas. Cabe, também, à Instituição formadora propiciar ao acadêmico o 
acesso a essas formas de atualizações. O Projeto Pedagógico do Curso tem buscado se 
adequar às novas propostas pedagógicas que tornem o direito adequado ao contexto de 
Coromandel e toda região. 

Não se pode olvidar que a Concepção do Ensino Superior se fundamenta no princípio 
da liberdade e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, de acordo com os 
ditames da Constituição Federal de 1988. Em consonância com o princípio da autonomia 
inerente às Instituições de Ensino Superior, a mencionada legislação deixou a cargo de cada 
IES, para que, no âmbito de suas peculiaridades, promova o desdobramento do currículo 
pleno do curso, com inclusão de matérias que possam contribuir para a transversalidade do 
Curso em vistas a realidade local em que a IES está inserida. Assim, o Projeto Pedagógico do 
Curso de Direito da FCC estabeleceu as áreas de atuação do Curso:  

 Direitos de maior relevância profissional microrregional: Direito Internacional 
Público; Direito Internacional Privado; Direito Previdenciário; Direito Ambiental; 
Direito Consumidor; Direitos Humanos; Direito Eleitoral; Direito Agrário; Educação 
Ambiental; Direito da Infância e Juventude 

 Teorias de Direito e Direito Público, Estado e Justiça: Introdução ao Estudo de 
Direito – IED; História do direito; Direito Civil I – Parte Geral; Direito Civil II – 
Obrigações; Direito Civil III – Contratos; Direito Civil IV – Direito das Coisas; 
Responsabilidade Civil; Direito Civil V – Família; Direito Civil VI – Sucessões; 
Direito Constitucional I; Direito Constitucional II; Criminologia; Direito Penal I; 
Direito Penal II; Direito Penal III; Direito Penal IV; Direito Processual Penal I; Direito 
Processual Penal II; Direito Processual Penal III; Direito Empresarial I; Direito 
Empresarial II; Teoria Geral do Processo; Direito Processual Civil I; Direito 
Processual Civil II; Direito Processual Civil III; Direito Processual Civil IV; Direito 
do Trabalho I; Direito do Trabalho II; Direito Processual Trabalhista; Direito 
Administrativo I; Direito Administrativo II – Licitação; Direito Tributário 

 Democracia, Sociedade e Cidadania: Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado; 
Fundamentos de Economia; Epistemologia Social, Antropológica e Filosófica; 
Interpretação e Linguagem do Direito; Psicologia Aplicada ao Direito; Sociologia 
jurídica; Filosofia Jurídica; Ética, Disciplinas e Prerrogativas; Linguagem Brasileira 
de Sinais (LIBRAS); História e Cultura Afro Brasileira e Indígena 

 Novos Direitos: Formas Consensuais de Solução de Conflitos; Direito de Internet; 
Direito Financeiro; Direito Penitenciário; Direito Militar 

 Ensino clínico: Métodos de pesquisa científica e jurídica; Argumentação, 
Hermenêutica e Lógica Jurídica; Iniciação Científica Jurídica; Trabalho de Curso 
(TC); Seminário de Trabalho de Curso; Prática Simulada I – Civil; Prática Simulada II 
– Penal; Prática Simulada III – Trabalhista; Prática Simulada IV - Constitucional, 
Administrativo e Tributário; Estágio Prático Real Supervisionado I; Estágio Prático 
Real Supervisionado II; Estágio Prático Real Supervisionado III; Prática Simulada 
(Ministério Público e Magistratura); Prática Simulada (Carreira Policial) 
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As áreas estabelecidas se efetivam através do trabalho realizado na Clínica Jurídica 
FCC que incorpora desde o início do curso o ensino-pesquisa-extensão, definindo estratégias 
de efetivação do pensamento crítico por meio do processo argumentativo. A integração das 
políticas educacionais e a transdisciplinaridade são pontos essenciais na configuração do 
curso, visando implantar uma educação jurídica pautada no ensino clínico. As clínicas 
jurídicas buscam associar ao serviço jurídico prestado à sociedade um aporte pedagógico com 
a efetivação de uma proposta de método alternativo de ensino jurídico, com a confluência 
entre a maximização da função social da universidade e a qualidade do ensino ofertado. 

A Clínica Jurídica FCC está estruturada como componente curricular do curso de 
direito da Faculdade Cidade de Coromandel (FCC), realizando de forma interdisciplinar e 
transversal a aplicação prática dos acadêmicos em casos concretos e de alta complexidade 
desde o início do curso de Direito. Definido um projeto de ensino-pesquisa-extensão ao longo 
de todo o processo de aprendizagem acadêmica [atuando do 2º ao 10º período do curso]. A 
integração curricular é estabelecida desde as disciplinas de formação básica para a 
autonomização do ensino pelo acadêmico pautada na pesquisa (disciplina de “Métodos de 
pesquisa científica e jurídica”, cursada no 1º período do curso e, a disciplina de 
“Argumentação, Hermenêutica e Lógica Jurídica”, cursada no 2º período do curso), até a 
aplicação prática nos estágios ofertados no Projeto Político Pedagógico (PPC) nas 
modalidades de Estágios (Prática Real), compostos pelo estágio voluntário1 e estágio Prático 
Real Supervisionado2, além das Práticas Simuladas3. Em que pese exista o estágio voluntário 
como componente integrante da Clínica Jurídica FCC, este não restringe ou proíbe que os 
acadêmicos realizem estágios extracurriculares fora do âmbito da Instituição de Ensino 
Superior - IES, conforme regulamentação institucional própria. 

O ensino clínico representa uma evolução no processo de ensino jurídico, ao 
considerar a prática jurídica, “componente curricular obrigatório e indispensável para a 
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando”4, a 
base para a formação, sendo utilizados ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem. 
As Clínicas promovem não apenas o conhecimento técnico-jurídico, mas também, e 
principalmente, o conhecimento humanista, articulando as atividades de ensino dos cursos de 
Direito com as atividades de extensão e de iniciação à pesquisa (ensino-pesquisa-extensão)5 6. 

                                                           
1 Trata-se de estágio realizado voluntariamente por qualquer acadêmico do curso de direito da FCC que tenha 
cursado a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e Jurídica. O (A) estagiário(a) voluntário(a) deverá 
seguir os protocolos e determinações do(a) Professor(a) Orientador(a) do grupo de estágio no qual estará 
vinculado naquele semestre. No fim de cada semestre letivo, o(a) estagiário(a) receberá horas de atividades 
complementares proporcionais ao tempo disponibilizado para o estágio voluntário e aos produtos realizados pelo 
grupo. 
2 Trata-se de estágio realizado por alunos devidamente matriculados nas disciplinas de Estágio Prático Real 
Supervisionado I (7ºperíodo); Estágio Prático Real Supervisionado II (8º período) e Estágio Prático Real 
Supervisionado III (9º período). O Estágio Prático Real Supervisionado compõe-se do estágio curricular 
obrigatório para todos os acadêmicos nos períodos correspondentes citados, sendo que haverá atribuição de 
frequência total (100 horas de carga horária prática) realizada na Clínica Jurídica FCC e nota atribuída pelos 
Professores Orientadores 
3 São elas: Prática Simulada I – Civil; Prática Simulada II – Penal; Prática Simulada III – Trabalhista; Prática 
Simulada IV - Constitucional, Administrativo e Tributário; Prática Simulada (Ministério Público e Magistratura) 
e Prática Simulada (Carreira Policial), sendo estas últimas optativas e com escolha definida pelos próprios 
acadêmicos conforme interesse ao longo de sua formação. 
4  CNE/CES. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 
Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito e dá outras providências. (art. 6º, caput). 
5 BALBINO, Michelle Lucas Cardoso. M - Clínicas Jurídicas. In: BALBINO, Michelle Lucas Cardoso (coord.). 
A Pesquisa como Método de Autonomização Discente para um Ensino Jurídico de Qualidade. Londrina, 
PR: Thoth, 2020, p. 88. 
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Aprende-se assim o Direito também pela experiência e não apenas em livros, rompendo com 
os métodos tradicionais de ensino conteudista7, tendo como base o desenvolvimento das 
habilidades e destrezas argumentativas dos discentes8, através da solução de conflitos e casos 
jurídicos reais 9  ou de atuações não-contenciosas em projetos de consultoria. As clínicas 
proporcionam um ensino pela prática e pela participação dos alunos10 , fatores estes que 
balizam o propósito da Clínica Jurídica FCC.  
 

                                                                                                                                                                                     
6  CNE/CES. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 
Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito e dá outras providências. (art. 7º). 
7 Trata-se de um tipo de ensino que os juristas brasileiros receberam desde a sua formação em Coimbra. Ver: 
VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São Paulo: Perspectiva. 1982, p.6-7. 
8  BRANDÃO LAPA, Fernanda. Clínica de Direitos Humanos: uma alternativa de formação em Direitos 
Humanos para cursos jurídicos no Brasil. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP - (Doutorado 
em Educação: Psicologia da Educação). São Paulo, 2014, p. 61. 
9 MASETTO, Marcos Tarciso; ZUKOWSKY-TAVARES, Cristina; WILD, Andrea. Metodologias ativas em 
cursos de graduação em direito. Didática e Prática de Ensino na relação com a Formação de Professores. 
2014, p. 4. 
10 MONEBHURRUN, Nitish et al. O problema na Formação do(a) Jurista enquanto pesquisador(a). Rio de 
Janeiro: Processo, 2019, p. 104. 
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PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA FCC 
 
Dados da Mantenedora:   

Nome:  ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL  
  

CNPJ:  03.327.571/0001-23    

End.:  Av: Adolfo Timóteo da Silva,433    

Cidade:  Coromandel   UF:  MG  CEP:  38550-000  

Fone:  34-3841-3410  http://fcc.edu.br/    

E-mail:  secretaria@fcc.edu.br    

  
Dados da Mantida:   

Nome:  FACULDADE CIDADE DECOROMANDEL  
 

CNPJ:  03.327.571/0001-23   

End.:  Av: Adolfo Timóteo da Silva,433   

Cidade:  Coromandel  UF:  MG  CEP:  38550-000  

Fone:  (34) 3841-3410  http://fcc.edu.br/   

E-mail:  secretaria@fcc.edu.br   

  
Dados de Identificação do Curso 

 Unidade Acadêmica - Administrativo: Faculdade Cidade de Coromandel - FCC 
 Curso: Direito 
 Tipo: Graduação  
 Grau: Bacharelado 
 Modalidade: presencial 
 Situação Legal: Em processo de autorização 
 Duração: 10 semestres (5 anos) 
 Período mínimo para integralização: 10 semestres (5 anos) 
 Período máximo para integralização: 15 semestres (7,5 anos) 
 Número de vagas (anual): 100 vagas 
 Carga horária total: 4.580 horas 
 Coordenadora do Curso: Prof. Doutora Michelle Lucas Cardoso Balbino 
 Endereço de Funcionamento do Curso: Av: Adolfo Timóteo da Silva, 433 

Coromandel – MG. 
 
MISSAO DA FCC:  
Formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual 
está inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando 
de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade na prestação de 
serviços visando à busca constante da excelência educacional.   
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2 DADOS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO E JUSTIFICATIVA PARA CRIAÇÃO DO CURSO  
 

Na atualidade, entre diferentes possibilidades de crescimento e expansão da FCC 
desponta o presente projeto de criação do Curso de Direito, modalidade bacharel presencial, 
que contribui para a diversificação das modalidades de ensino na Instituição.   

No percurso da década 2000-2010, as matrículas em cursos de licenciaturas 
presenciais tiveram um crescimento expressivo entre os anos de 2003 e 2008, quando 
passaram da casa de um milhão de ingressos, segundo dados do censo da educação superior 
coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).  

A proposta é apropriada devido a Faculdade possuir infraestrutura, com estrutura 
física e recursos humanos existentes, que devem ser aproveitados, potencializados e 
ampliados para garantir a qualidade do ensino na instituição pública e atender as demandas 
educacionais em sua área de abrangência.  

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes Bases da Educação (1996) a política 
educacional vigente passa a ter como uma de suas prioridades a qualificação e a formação 
superior do magistério. Vale dizer que a formação de professores para o trabalho é uma 
exigência legal, fruto de uma demanda social legitimada no sistema de ensino brasileiro, uma 
vez que Direito é um curso que atende todos os princípios das Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica Brasileira, sendo um curso que reconhece a necessidade de uma prática 
aliada a teoria e de fundamentos sólidos que preveem um diferencial na formação de jurista.  

Além disso, o interesse da população por esta área de conhecimento é confirmado 
pelo número de candidatos inscritos nos últimos vestibulares de toda região. A criação do 
Curso de Direito busca agregar diferentes solicitações e iniciativas com o propósito: de 
atender a uma necessidade da região, sendo um dos cursos que tem baixo número de evasão; 
contempla uma demanda regional de mercado de trabalho e contribui para a melhoria da 
educação seguindo as diretrizes necessárias.  
  
2.1 Características Regionais de Coromandel  
 

Município População 2010 Área da unidade territorial 
(km²) 

Densidade demográfica 
(hab/km²) 

Coromandel  27.547  3.313,116  8,31  

Fonte: IBGE/Cidades  
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A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do 
estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de planejamento do 
estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba.  É formada pela união de 66 
municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na região oeste de Minas Gerais. 
Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4% do 
território mineiro.   

Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior 
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do estado, a 
mesorregião tem hoje forte influência estadual.  Faz fronteira a norte com o Sul Goiano e com 
o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto, ambas no estado 
de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste 
de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.   

A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus municípios 
estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araguari, 
Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município do interior mineiro.  

  
2.2 Evolução Populacional  

  
Evolução Populacional  

Ano  Coromandel  Minas Gerais  Brasil  

1991  24.954  15.743.152  146.825.475  

1996  25.823  16.567.989  156.032.944  

2000  27.452  17.891.494  169.799.170  

2007  27.392  19.273.506  183.987.291  

2010  27.547  19.597.330  190.755.799  

Fonte: IBGE/Cidades  
 
 

 
Fonte: IBGE – CENSO 2010  
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 Número de Escolas por Nível   

Variável  Coromandel  Minas Gerais  Brasil  

Fundamental  12  108,44  1.340,77  

Médio  6  30,69  279,93  

Fonte: IBGE/Cidades  
 
PIRÂMIDE ETÁRIA  

Idade 

Coromandel  Minas Gerais  Brasil  

Homens  Mulheres  Homens  Mulheres  Homens  Mulheres 

0 a 4 anos  836  793  649.660  627.206  7.016.614  6.778.795 

5 a 9 anos  944  927  726.034  702.961  7.623.749  7.344.867 

10 a 14 anos  1.110  1.132  858.109  830.051  8.724.960  8.440.940 

15 a 19 anos  1.111  1.115  868.022  851.253  8.558.497  8.431.641 

20 a 24 anos  1.087  1.043  874.104  859.390  8.629.807  8.614.581 

25 a 29 anos  1.115  1.030  851.586  853.105  8.460.631  8.643.096 

30 a 34 anos  1.059  1.037  790.229  805.450  7.717.365  8.026.554 

35 a 39 anos 1.057 1.116 694.342 722.116 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos  1.176  1.047  671.738  702.039  6.320.374  6.688.585 

45 a 49 anos  1.039  968  628.195  666.388  5.691.791  6.141.128 

50 a 54 anos  915  832  548.830  584.829  4.834.828  5.305.231 

55 a 59 anos  780  726  441.415  479.714  3.902.183  4.373.673 

Idade 

Coromandel  Minas Gerais  Brasil  

Homens  Mulheres  Homens  Mulheres  Homens  Mulheres 

60 a 64 anos  622  537  339.165  376.212  3.040.897  3.467.956 

65 a 69 anos  441  454  251.626  290.172  2.223.953  2.616.639 

70 a 74 anos  313  336  191.852  233.376  1.667.289  2.074.165 

75 a 79 anos  182  230  129.276  168.843  1.090.455  1.472.860 

80 a 84 anos  100  165  76.292  112.030  668.589  998.311  

85 a 89 anos  55  70  34.862  56.569  310.739  508.702  

90 a 94 anos  12  24  12.469  24.269  114.961  211.589  
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95 a 99 anos  2  6  3.332  7.576  31.528  66.804  

Mais de 100 anos  1  2  739  1.904  7.245  16.987  

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010  
 

 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010  

  
A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a 

do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O Produto 
interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897 bilhões de reais, 
em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. A 
mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB nacional. E o em 
PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).  
 
2.3 Educação Superior  
 

Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da implantação 
dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a Educação Superior só se 
desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu o boom educacional do final dos 
anos sessenta, com a implantação de diversas instituições privadas de Educação Superior.   

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência econômico 
e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de diferentes demandas 
científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior integra varias IES em uma área que 
as separa em no máximo 200 km, para onde convergem alunos de toda a região que aspiram 
desenvolver seus conhecimentos culturais, científicos e profissionais.  

Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos acumulados com 
elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir com eficiência para o 
desenvolvimento e a intervenção no meio social.  
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3 Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel  
 
3.1 Trajetória da Faculdade  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) é um estabelecimento de ensino superior, 
mantido pela Associação Educacional de Coromandel, CNPJ nº  

03.327.571/0001-23, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede 
na Avenida Adolfo Timóteo da Silva, 433, Brasil Novo, no Município de Coromandel - MG,  

CEP: 38550-000, Estado de Minas Gerais, com seu estatuto registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Comarca de Coromandel, no livro nº 384, Páginas nº 
084, em 17 de fevereiro de 1999. O funcionamento da IES foi autorizado pela portaria nº 
2.076, de 21 de dezembro de 2000, com publicação no Diário Oficial da União em 26 de 
dezembro de 2000 como Instituição de Ensino Superior dedicada à graduação, pós-graduação, 
pesquisa, extensão, cursos sequenciais, tecnológicos, à distância.  

O início das atividades da IES ocorreu no ano de 2001 com a aprovação pelo 
DEPES/SESu/ MEC, dos cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em 
Educação Física, Licenciatura em Letras e Pedagogia, este último com habilitações em 
Orientação Educacional e Supervisão Escolar, com início em 2002, todos já reconhecidos 
pelo MEC. Em 2004, iniciou-se o curso de Enfermagem buscando atender a demanda da 
região que na época não havia profissionais em número suficiente com este curso superior 
para suprir as necessidades da região. Em 2006 iniciou-se os cursos de Pós-graduação com os 
Cursos de Educação Especial, Metodologia do Ensino Superior e Psicopedagogia. No ano de 
2010, foram oferecidos os cursos de Especialização “Lato sensu” em “Didática e Metodologia 
do Ensino Superior”, “Gestão em Finanças, Marketing e Pessoas” e “Saúde Pública, do 
Trabalhador e PSF” e em 2011, os cursos de “Educação Especial na Perspectiva da Inclusão e 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais” e “MBA em  

Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Finanças e Marketing”. No ano de 2012 
iniciou-se o Curso de Bacharel em Engenharia Agronômica, ajudando na formação de 
profissionais ligados à agricultura. Em 2014 foi aprovado o curso Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas visando utilização modernas ferramentas computacionais, bem 
como métodos e técnicas avançadas para projetos aplicados durante todo o ciclo de 
desenvolvimento de sistemas e também aprovado o curso de Bacharel em Medicina 
Veterinária que apresenta habilidades para desenvolver ações no âmbito de seus campos 
específicos de atuação em saúde animal, clínica e cirurgia veterinária; saneamento e Medicina 
Veterinária preventiva; saúde pública e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; 
zootecnia, produção e reprodução animal; ecologia e proteção ao meio ambiente .Em  2016 
Bacharel em Psicologia  que almeja  a formação de profissionais que irão trabalhar com 
competências e habilidades no dia a dia do exercício do profissional da psicologia em 
diferentes contextos .No fim de 2.016 o curso de Ciências Contábeis que veio para atender as 
necessidades de toda região. Todos estes cursos foram estruturados de acordo com a Portaria 
de Credenciamento nº. 2.076 de 21/12/2000, publicado no Diário Oficial da União nº. 247-E 
de 26/12/2000 e conforme a Resolução CNE/CES nº 01, de 03 de abril de 2011 e as diretrizes 
pertinentes a cada curso. A Faculdade Cidade de Coromandel tem como missão: formar 
profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual está 
inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando de 
forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade na prestação de serviços 
visando a busca constante da excelência educacional.   

O Plano de Desenvolvimento Institucional atende às exigências do Sistema Federal 
de Ensino contido na Lei 9.394 e no Decreto 3.860/2001, como também fixa base para as 
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ações planejadas pela instituição, subsidiando cada vez mais novas práticas que venham suprir 
as carências profissionais e mercadológicas as quais estão inseridas a IES.  
 
 3.2 Ato Autorizativo Anterior ou Ato de Criação  
 

PORTARIA N 71, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o 
disposto no Decreto n 5.773, de 09 de maio de 2006, na Portaria Normativa n 40, de 12 de 
dezembro de 2007 e no Parecer n 166/2013, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 
Nacional de Educação, conforme consta do Processo e-MEC n 200807663, e diante da 
conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento 
Institucional com a legislação aplicável, resolve:   
 
Art. 1 Fica recredenciada a Faculdade Cidade de Coromandel, localizada na Avenida Adolfo 
Timóteo da Silva, n 433, bairro Brasil Novo, no Município de Coromandel, Estado de Minas 
Gerais, mantida pela Associação Educacional de Coromandel (AEC), com sede no mesmo 
Município e Estado.   
 
Art. 2 O recredenciamento de que trata o art. 1 é válido pelo prazo máximo de 3 (três) anos, 
fixado pelo Anexo III da Portaria Normativa n 1, de 2 de janeiro de 2014, observado o 
disposto no art. 4 da Lei n 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7, do 
Decreto n 5.773, de 9 de maio de 2006.  
 
Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   
 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 
 

4 Contextualização do Curso 
 
Nome do Curso e a Modalidade: Direito 
Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Coromandel  
Endereço de Funcionamento do Curso: Av: Adolfo Timóteo da Silva, 433 Coromandel – 
MG. 
Número de Vagas Solicitadas: 100 
Turnos: Noturno  
Carga Horária Total do Curso: 4.580 horas/aula ou 3.900 horas/relógio  
Período de Integralização: Mínimo de 10 semestres e Máximo de 15 Semestres 
Coordenação do Curso: Prof. Doutora Michelle Lucas Cardoso Balbino  
 
Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Nome Titulação Regime de Trabalho 

Guilherme Ricardo de Assis Ferreira Mestre Parcial 

Júlio Alves Caixêta Junior  Mestre Parcial 

Maria Célia da Silva Gonçalves Doutora Parcial 

Michelle Lucas Cardoso Balbino Doutora Integral 

Gilmar Antoniassi Junior  Doutor Parcial 
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PARTE II – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 
5 Organização Didático Pedagógica 
 
5.1 Contexto Educacional 

 
A Faculdade Cidade de Coromandel, mantida pela Associação Educacional de 

Coromandel, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior pautada 
em profissionais que contribuam com o desenvolvimento sustentável da região.  

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Coromandel são:  
 Valorizar a vida em todas as suas formas;  
 Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;  
 A busca da verdade;  
 Contribuir com o crescimento da comunidade; e  
 Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade mais 

justa e fraterna.  
Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de 

Coromandel, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os princípios 
que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com uma formação que 
privilegie a inclusão dos valores humanos.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, da Faculdade Cidade de Coromandel, 
foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação Superior:  

1. A formação humana;  
2. A formação específica;  
3. A formação complementar Estudos Quantitativos e tecnologias.  

 
5.2 Concepção do Curso 
 

A maior preocupação da Faculdade Cidade de Coromandel é o oferecimento de um 
ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, que visem o 
envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos segmentos sociais que se 
apresentam constantemente com carências nos diferentes setores.  

A Faculdade Cidade de Coromandel não pretende formar apenas o Profissional 
Bacharel em Direito, mas também o profissional preparado para um pensamento crítico capaz 
de lidar com o que há de mais moderno no âmbito da profissão jurídica, ciente do progresso 
relativo à pesquisa jurídica, buscando sempre melhorar o seu potencial. Através da introdução 
do discente às matérias sociológicas, tecnológicas, de iniciação científica e extensão, buscará 
habilitar profissionais preocupados com o seu próprio aprimoramento, tornando-os capazes de 
enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais agressivo e globalizado. 

O Curso de Direito propõe formar profissionais conscientes da evolução 
socioeconômico-industrial da sociedade, através de uma educação voltada tanto para os 
aspectos formativos, como a para os aspectos informativos. Objetiva despertar o espírito 
crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de investigação científica, desenvolver a 
liberdade e a solidariedade humana, o cultivo de valores que enfatizem a dignidade do 
indivíduo como cidadão produtivo e despertar no educando a capacidade do conhecimento de 
si próprio, de suas potencialidades, de seus semelhantes, do mundo e de seu Criador.  

Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico, 
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu papel social com 
dignidade e competência, objetivo este que será buscado constantemente pela Faculdade 
Cidade de Coromandel, dentro de seu relevante papel social. 
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5.3 Políticas Educacionais no Âmbito do Curso 
 

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas 
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os órgãos 
Administrativos de apoio, que conforme o organograma da Instituição contempla todas as 
necessidades institucionais e legais incluso no PDI. Os órgãos de Colegiado Superior de 
Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados por portaria e através 
da realização de reuniões que vem ocorrendo frequentemente determinadas pelo regimento e 
demais normas.  

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com os 
diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e metas 
estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões institucionais 
e das determinações do MEC.  

A Faculdade Cidade de Coromandel conta com uma CPA atuante junto as diferentes 
representatividades a que se destina, onde anualmente, aplica-se questionários estruturados 
dentro das 10 dimensões as quais são contempladas pelo MEC. Os questionários são 
analisados por esse órgão consultivo que apontadas as fragilizadas existentes na IES, busca-se 
mapeá-las e passando-as ao CONSUAD e que busca atender de todas as fragilidades medidas 
saneadoras de forma a possibilitar e integrar o processo de ensino aprendizagem.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permiti uma 
postura que contemple essa nova realidade político educacional, caracterizando-se pelo 
conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática pedagógica e a 
dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização de componentes 
administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje 
praticados e nas ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 04(quatro) anos.   

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se. A 
educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico, pelas 
habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a crítica reflexiva 
que proporciona a evolução da sociedade.  

A FCC não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, levando 
em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida. Uma vez que ela tem 
uma apreciável força de impacto sobre os rumos, o destino institucional e da comunidade. 
Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e transformam a realidade 
da instituição, rapidamente e faz necessárias as adaptações, para galgar às transformações de 
forma criativa e crítica, assumindo, com certa dose de risco, o papel de interveniente ativo 
nesse processo de permanente mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação 
Nacional.  

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma 
instituição de Ensino Superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de seu 
corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI e para que 
esta tenha procedência e utilidade, as sugestões e as propostas que não sejam marcadas pela 
artificialidade.   

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de assegurar 
uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e nacional através das 
propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:  Dos resultados nos processos de 
avaliação da instituição e de seus cursos, realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do 
INEP, através dos resultados obtidos pela IES no ENADE: 

 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA (Comissão 
Própria de Avaliação) que une a instituição através de representantes dos alunos, 
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docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde através de reflexões 
críticas, analisam o desenvolvimento da instituição;  

 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico administrativo 
da instituição e NDE, composto por docentes onde através da discussão coletiva, 
analisam documentos e diretrizes descrevem caminhos e objetivos a serem alcançados 
para a maior significação do ensino e da formação dos discentes da instituição;  

 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto 
interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos anos.  

 
5.3.1 Política e Práticas de Pesquisa ou Iniciação Científica, de Inovação Tecnológica e de 
Desenvolvimento Artístico e Cultural. 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel está consciente de que a indissociabilidade entre ensino, 
iniciação científica e extensão é pressuposto norteador de seu fazer institucional e constitui base para que 
a educação, nela realizada, vise ao desenvolvimento da nossa região. A interligação que deve ocorrer 
entre estes aspectos resultará na superação da visão dicotômica de que é possível fazer ensino de 
qualidade sem iniciação científica e iniciação científica de qualidade apartada do ensino. 

A iniciação científica, dentro desta perspectiva, deverá ser um instrumento que avaliza a prática 
de ensino adotada pela Instituição, especificamente por meio da ação conjunta entre acadêmicos e 
professores. Nesta conjuntura, contudo, o ensino de qualidade deverá considerar o ensejo das 
competências do egresso, traçadas no perfil de formação designado a cada curso por meio do Projeto 
Pedagógico. O sentido de um ensino de qualidade deverá estar pautado no direcionamento da teoria e da 
prática, já que estes constituem parte integrante do esforço de docentes e discentes na consecução da 
aprendizagem.  

A FCC, por sua vez, assume o compromisso com a busca constante do conhecimento novo e 
que conduz à solução de problemas da região, bem como de variáveis que impactam de modo claro nos 
aspectos diretamente relacionados com o entorno. Sob este ponto de vista, a Instituição possui a 
preocupação institucional com o campo da iniciação científica, já que haverá dificuldades na 
compreensão da iniciação científica nas diversas áreas do saber onde a FCC atua.  

Os projetos institucionais de pesquisa ou iniciação científica, coordenados pelo NIPPEE e 
Internacionalização, objetivarão desenvolver no aluno uma reflexão científica de temas relevantes na 
área em que estuda, por meio da sua inserção na Pesquisa. Tais programas serão orientados a familiarizar 
o aluno com a metodologia científica; destacarão a importância do uso do rigor metodológico para 
melhor compreender situações que ocorrem na realidade; irão propor soluções as problemáticas a partir 
das investigações científicas, que contribuam para sua formação intelectual e social; oferecerão meios 
para atender as exigências mercadológicas de investigação científica. 

Os Projetos de pesquisa ou iniciação científica estimularão pesquisadores a engajarem 
estudantes de graduação no processo de produção de conhecimento científico; a aprendizagem de 
técnicas e métodos científicos; o estímulo do pensamento crítico-científico e da criatividade decorrentes 
das condições criadas pela participação em atividade de Pesquisa.  

As Políticas de Inovação Tecnológica e o Desenvolvimento Artístico e Cultural também serão 
contempladas pela Faculdade Cidade de Coromandel, estando presentes em duas Linhas de Pesquisa 
Institucionais e nos Núcleos de Apoio as Políticas Educacionais. A Política de Inovação é contemplada 
mediante a iniciação científica e atuará na formação de empreendedores com o perfil que as 
transformações da sociedade exigem, integrados com a realidade regional, de tal forma que a inovação 
contribuirá com a melhoria da qualidade de produtos e serviços gerados tanto em organizações públicas 
quanto privadas.  

A Política da Cultura se torna um instrumento que permitirá colocar o aluno em contato com a 
atividade científica, a memória cultural, a produção artística e o patrimônio cultural e, engajá-lo desde 
cedo na Pesquisa e Iniciação Científica, como diferencial na formação acadêmica. Isso ocorre por meio 



                                                                    
 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 
 
 

 

da participação de alunos, docentes e a comunidade de forma geral, na participação de atividades 
culturais ligando os alunos á sua cultura local, na valorização da produção artística e do patrimônio 
cultural em seminários, simpósios, congressos científicos. A Política da Cultura valorizará as ações de 
desenvolvimento cultural e da arte, visando à melhoria da qualidade de vida e de aspectos vinculados à 
cultura da cidade de Coromandel e região. 

O desenvolvimento das práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e 
de desenvolvimento artístico e cultural que serão desenvolvidas pela Faculdade Cidade de Coromandel, 
possibilitará a interpretação e a produção de conhecimento por meio de atividades transversais havendo 
linhas de pesquisas que integrarão o conhecimento acadêmico em atuação junto a comunidade, sendo 
importante lembrar que todos os dados, resultados e ações serão transmitidos à comunidade através de 
seus diversos canais (site, jornal interno, quadros de aviso, revista científica e demais mídias sociais). 
 
5.3.1.1 Políticas de Iniciação Científica 
 

As atividades pertinentes à Iniciação Científica serão oportunidades para o estudante utilizar os 
critérios inerentes ao processo científico de conhecer, convivendo com os problemas, com as 
dificuldades e com o desconhecido em cada área profissional na busca de descobertas para resoluções de 
problemáticas importantes na área de atuação.  

Sob esse prisma, as aptidões científicas serão aspectos importantes da formação e a Iniciação 
Científica sendo um dos instrumentos de estímulo à participação dos estudantes da graduação, 
preparando-os para o acesso à pós-graduação. Na instituição o start inicial ocorrerá com a disciplina de 
metodologia cientifica, no decorrer do curso com a disciplina de iniciação cientifica e posteriormente 
com o TCC e projetos que venham a ser desenvolvidos durante a graduação de acordo com a 
especificidade de cada curso. 

Serão essas as ações a serem implementadas pela IES para efetivação da iniciação científica: 
 Regulamentar e incentivar a utilização de princípios e normas metodológicas para a 

produção de textos científicos; 
 Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de senso crítico, de uma postura 

proativa e de autonomia para o aprendizado; 
 Motivar docentes e discentes a participarem de em congressos, seminários e eventos 

de cunho científico; 
 Incentivar a realização de eventos científicos internos; 
 Buscar por acordos de cooperação com universidades, instituições, organizações e 

redes de pesquisa; 
 Incentivar os alunos a vivência mais aprofundada de temáticas da área pela qual optou, 

valendo-se da produção de conhecimento extraclasse por meio de pesquisas 
descritivas ou experimentais; 

 Conscientizar sobre a importância da integração do professor-pesquisador com o aluno 
pesquisador, incentivando uma relação de troca de conhecimentos; 

 Orientar a comunidade acadêmica para uma abordagem inter e multidisciplinar dos 
temas de pesquisa;  

 Incentivar a formação de Grupos de Pesquisa; 
 Disseminar e divulgar o saber pesquisado, estabelecendo critérios claros de definição 

da propriedade intelectual e sua coerência extensionista; 
 Conceder dentro da viabilidade do orçamento institucional auxílio para projetos 

específicos de pesquisa e iniciação científica;  
 Auxiliar docentes e discentes na divulgação dos resultados das pesquisas realizadas 

em periódicos institucionais ou não visando a conquista e o reconhecimento da 
qualidade da pesquisa bem como esclarecendo sobre a importância da publicação. 
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5.3.1.2 O NIPPEE – Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa e Extensão e Internacionalização 
 

A Instituição criou o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa e Extensão – NIPPEE 
com a finalidade de incentivar seus educandos para a investigação científica e para a 
efetivação e registro dos projetos de extensão realizados na IES. A faculdade Cidade de 
Coromadel sabe da importância de oferecer conhecimento científico atrelado a constante 
necessidade de pesquisa como princípio ético de buscar respostas científicas a novas 
demandas sociais.  

Os projetos de Iniciação Científica ou de Pesquisa propriamente dita, são 
supervisionados pela coordenadoria do NIPPEE bem como sua regulamentação, normatização 
e execução. Em relação a auxílios financeiros a instituição por meio do CONSUAD autoriza 
desde que dentro das previsões orçamentárias das IES tendo em vista as necessidades de 
sustentabilidade financeira de uma instituição do porte da Faculdade Cidade de Coromandel.  

No ano de 2020 foi integrado ao NIPPEE a política de Internacionalização, 
constituindo assim o nome: NIPPEE – NÚCLEO DE INCENTIVO: PROJETOS, PESQUISA 
E EXTENSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO e a atuação junto aos Núcleos de Apoio as 
Políticas de Ensino os quais realizam atividades de extensão, ensino e pesquisa dentro das 
políticas de ensino por meio da transversalidade e interdisciplinaridade.  

Dentre os objetivos e atribuições do NIPPEE e Internacionalização, este núcleo 
agrega às funções a de fomentar o conhecimento científico internacional por meio da 
participação em eventos e a publicação internacional de discentes e docentes e o incentivo as 
políticas de ensino como: Meio Ambiente, Direitos Humanos, Igualdade Etno-racial e 
indígena, cultural e artística, desenvolvimento tecnológico, econômico e responsabilidade 
social. 

Constituem os objetivos do NIPPEE e Internacionalização: 
 Incentivar docentes e discentes da graduação e pós-graduação na realização de 

atividades de pesquisa, desenvolvidas a partir das inquietações advindas da formação 
inicial e continuada, assim como as experiências profissionais e de estágio, 
considerando o contexto local e regional; 

 Formar grupos de estudos nos quais aprimorem o conhecimento coletivo e individual 
dos envolvidos na busca pelo conhecimento das produções científicas das áreas de 
concentração e linhas de pesquisa de maior interesse da instituição, assim como das 
necessidades científicas e sociais; 

 Contribuir com a formação inicial do discente, no sentido do aprofundamento teórico-
metodológico da profissão, construção de uma identidade pessoal e profissional mais 
crítica e reflexiva, despertando-lhe o interesse pelas atividades acadêmico-científicas e 
pelas competências políticas, sociais, ética, estéticas e epistemológicas; 

 Buscar e divulgar os eventos científicos regionais, nacionais e internacionais a fim de 
incentivar a disseminação do conhecimento produzido, além de organizar encontros e 
eventos internos que contribuam nesse sentido e sensibilizem a comunidade 
acadêmica quanto à importância das práticas científicas; 

 Sistematizar e organizar os trabalhos científicos já existentes, facilitando e agilizando 
o acesso às produções internas e externas a partir de bibliotecas digitais e material 
impresso; 

 Articular atividades de ensino e extensão como apoio à iniciação científica; 
 Apoiar o trabalho desenvolvido pelos professores de Metodologia e Iniciação 

Científica, assim como Trabalho de Conclusão de Curso no que tange a levantamento 
bibliográfico, aspectos técnicos e metodológicos inerentes à pesquisa científica; 
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 Incentivar a submissão de trabalhos em Programas de Iniciação Científica; 
 Estruturar e divulgar editais que visem capitação de recursos humanos para atividades 

remuneradas e não remuneradas; 
 Incentivar a publicação dos trabalhos em revistas, periódicos, anais, entre outros. 
 Manter a Instituição informada a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo núcleo. 
 Promover estudos, pesquisa e extensão, desenvolvendo competências e habilidades 

para a execução de projetos; 
 Assessorar e dar suporte técnico e institucional adequando-se às necessidades da 

extensão, pesquisas, estudos implementando a construção de conhecimentos 
científicos; 

  Assegurar a pluralidade de tendências teóricas e práticas, a fim de incentivar e 
desenvolver projetos de pesquisa e extensão com qualidade; 

 Desenvolver atividades interdisciplinares, que mobilizem discentes e docentes para o 
desenvolvimento de linhas de pesquisas de cunho científico e cultural; 

 Constituir uma rede de produção e difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, potencializando as atividades de extensão e pesquisa, favorecendo o 
aprofundamento de conhecimentos e práticas da formação acadêmica; 

 Apoiar a divulgação e publicação das produções científicas e em eventos; 
 Buscar convênios e parcerias com instituições envolvidas com pesquisa para o 

desenvolvimento de projetos institucionais; 
 Criar evento anual para divulgação de projetos em andamento de alunos e publicação 

digital; 
  Criar uma revista para divulgação de artigos dos discentes e docentes bem como os 

anais para os resumos de Trabalhos de Conclusão de Curso; 
 Apoiar as ações desenvolvidas pelos núcleos específicos de apoio as políticas de 

ensino; 
 Oferecer suporte aos coordenadores diante das ações planejadas e executadas; 
 Estimular a participação dos alunos nas ações pautadas em cada área específica; 
 Promover a divulgação dos projetos apesentados pelos núcleos; 
 Implementar uma política de ensino de idiomas, por meio do fortalecimento do ensino 

de português como língua de adoção, e da capacitação de professores e estudantes para 
redigir e apresentar textos acadêmicos em outras línguas; 

 Implantar programas de pesquisas em parceria com outros países; 
 Capacitar discentes, docentes e demais colaboradores, por meio de Intercâmbio 

estrangeiro de conhecimento técnico, científico e cultural, etc.; 
 Produzir, divulgar e incentivar a apropriação do conhecimento adquirido com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos seres vivos das comunidades relacionadas/parceiras 
ou assistidas pela FCC conforme suas propostas de responsabilidade socioambiental. 

 
5.3.2 Políticas Institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de 
defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial e de gênero, inovação 
tecnológica. 
 
5.3.2.1 Núcleos de Apoio às Políticas de Ensino  
 

Garantir o exercício de direito e forjar um novo modo de desenvolvimento com 
inclusão é um desafio que impõe ao campo da educação decisões inovadoras. Nesta 
perspectiva, para o fortalecimento de políticas e para a criação de instrumentos de gestão, a 
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afirmação cidadã se tornará prioridade, para a Faculdade Cidade de Coromandel na 
valorização da nossa diversidade. Para isso a Faculdade Cidade de Coromandel instituirá os 
Núcleos de Apoio a Políticas de Ensino que traduzirão como uma inovação institucional 
articulando programas de valorização da diversidade étnica, da cultura, do meio ambiente, dos 
direitos humanos, do desenvolvimento econômico, da responsabilidade social e das inovações 
tecnológicas como parte de uma proposta de uma formação globalizada e de profissionais 
socialmente responsáveis. 

Para tanto, além das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 
graduação, a IES atenderá também, ao que está prescrito na legislação referente à Política de 
Educação Ambiental, à Educação em Direitos Humanos e à Educação das Relações Étnico-
Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Indígenas. 

A Faculdade Cidade de Coromandel possui políticas institucionais e mecanismos de 
divulgação diversificados, tais como, site, mídias sociais, jornal interno, quadros de avisos, 
que possibilitarão ações que valorizarão a diversidade, por meio da transversalidade através 
de eventos, projetos de extensão e de ensino, atividades que permearão a responsabilidade 
social, por meio e ações desenvolvidas pelos núcleos: 

 Núcleo Cultural, Artístico, de Acessibilidade, Inclusão Social e de Relações 
Étnico-Raciais e Gênero - NUCAREG: esse núcleo visa atuar como um difusor da 
história, cultura e da arte local, regional, nacional e internacional, assim como da 
cultura afro-brasileira abarcando como patrimônio a diversidade e a condição de 
gênero respeitando todas as pessoas, suas escolhas, crenças, raças e etnias no 
desenvolvimento de projetos, ações e atividades que divulguem a produção de 
conhecimento, bem como de atitudes, posturas e valores que conscientizem os 
cidadãos quanto à pluralidade Étnico-Racial e ao respeito aos direitos legais e 
valorização de identidade, da cultura, da arte e da diversidade na busca da construção 
de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Com vistas a atender os princípios 
da Educação Inclusiva, em 2016 foi implantado na FCC o Programa “PROMOÇÃO 
DA ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA”, levando em conta o 
cumprimento da Lei N° 13.146, de 6 de julho de 2015. 

 Núcleo de Educação Ambiental, Inovação Tecnológica e Desenvolvimento 
Econômico - NEID: este núcleo terá como proposta viabilizar o conhecimento através 
de atividades e ações de educação ambiental, inovação tecnológica e desenvolvimento 
econômico de maneira associada ou distinta apoiando além dos projetos ambientais 
oferecidos pelos cursos da IES, participará de ações de nível municipal e regional de 
iniciativas ambientais, proporcionando reflexões acerca do meio ambiente e do 
cidadão como parte deste meio ambiente. As atividades de inovação tecnológica e de 
desenvolvimento econômico serão apresentadas por esse núcleo no desenvolvimento 
de estudos, palestras e eventos de prospecção tecnológica, como no apoio a ações 
contra o analfabetismo tecnológico desenvolvendo estratégias por meio de projetos de 
transferência de inovação aliada ao empreendedorismo, as ações relacionadas ao 
mercado de trabalho na busca de soluções por meio da produção intelectual para o 
progresso econômico e tecnológica da nossa região.  

 Núcleo de Apoio a Educação em Direitos Humanos, Cidadania e 
Responsabilidade Social – NDHCR: de modo transversal e interdisciplinar a 
Educação em Direitos Humanos integrará a concepção e práticas pedagógicas, neste 
sentido este núcleo incentivará a pesquisa relacionada à temática de Direitos 
Humanos, fomentar ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos 
Humanos, incentivando o diálogo, implementando ações educativas, por meio de 
palestras, campanhas de sensibilização ou demais recursos, para conscientização e 
capacitação de toda comunidade acadêmica e externa acerca dos Direitos Humanos, 
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divulgando os direitos básicos dos cidadãos, fortalecendo o debate sobre temas 
relevantes, como a diversidade sexual, questões raciais, meio ambiente, cidadania, 
desigualdade social, violência doméstica, proteção do menor e outros relacionados aos 
Direitos Humanos. Ações essas que elevarão a Responsabilidade Social da IES uma 
vez que as atividades desenvolvidas por esse núcleo priorizarão a extensão do 
conhecimento e a difusão do conhecimento aqui gerado consolidando seu 
compromisso acadêmico e social com a comunidade, por meio dos projetos de 
pesquisa e extensão desenvolvidos. 

 
5.3.2.2 Diversidade 
 

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da RESOLUÇÃO 
Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano 
dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e 
cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a 
todos (as), adotará em sua missão e em todos regulamentos e ações que nortearão e efetivarão 
suas ações práticas educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos 
de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim 
de garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de promover a 
educação para a mudança e a transformação social, independente da área de estudo ou 
formação.  

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e 
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como norteadores 
de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I -dignidade humana; II - igualdade 
de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV - 
laicidade do Estado; V -democracia na educação, posicionamentos estes apresentados na 
Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 
– p. 48. VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.  

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões: 
I. apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a 

sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  
II. afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos 

humanos em todos os espaços da sociedade;  
III. formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, 

social, cultural e político;  
IV. desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, 

utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;  
V. fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em 

favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 
reparação das diferentes formas de violação de direitos. 

A FCC contará com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno 
oferendo ao mesmo o suporte necessário. Serão desenvolvidas periodicamente palestras e 
seminários que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica. Os professores das 
diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal com os alunos, instigando a 
curiosidade e levando os mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.  

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibilizará no projeto pedagógico de cada 
curso a inclusão da disciplina de libras como forma de oportunizar acesso a informação aos 
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alunos surdos assim como formação profissional para que seus egressos atuem com essas 
pessoas.  

A disponibilidade de internet de qualidade a todos os alunos, oportunizará aqueles 
que são deficientes a utilização de tablet’s e celulares, com possibilidade de recebimento e 
envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.  

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de 
introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o diferente. 
Efetivando o compromisso no atendimento à diferença, para que o processo de incluir se 
efetive, busca constantemente o treinamento dos profissionais, através de palestras, 
minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que abordem o tema. 

A Faculdade Cidade de Coromandel proporcionará condições de acesso e utilização de 
todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. A mesma conta com rampas de acesso que permitem o acesso livre do 
discente a todas as salas de aulas, aos setores administrativos, biblioteca, laboratórios, 
auditórios, cantina e área de convivência.  

 Dispõe de sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.  
 Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de 
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.  
 O laboratório de informática possui máquinas adaptadas para o aluno.  

A instituição pensando nos deficientes visuais: 
 Possui na IES o piso direcional indicando o caminho a ser percorrido; 
 A instituição disponibilizará softwares instalados em máquinas específicas com 
fones de ouvido para atender ao aluno.  
 A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático impresso 
em tamanho diferenciado.  
 Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um 
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.  

 
5.3.2.3 Política de Acessibilidade e Inclusão Social  
 

Todas as pessoas devem ter direito à igualdade de oportunidades e acesso à 
educação. Por isso, a acessibilidade em da Faculdade Cidade de Coromandel sempre será 
tratada como um item importante, uma vez que garante às pessoas com deficiência a 
possibilidade de estudar e de se formar em um curso que atenda às suas necessidades 
acadêmicas. 

O processo de adaptação da instituição para atender aos alunos com deficiência 
exigirá mudanças não só na estrutura física do campus, mas na didática e modo de conduzir as 
aulas e, também, na maneira de se relacionar com as turmas e famílias. 

A Faculdade Cidade de Coromandel seguirá algumas medidas que criam um 
ambiente mais acessível e inclusivo como:  

a) Adaptação da estrutura física do campus: foram construídas rampas de acesso, 
disponibilização de faixas com relevo para indicar o caminho a quem tem deficiência 
visual, banheiros adaptados e mobiliário. 
b) Iluminação: investimento na iluminação dos espaços do campus, principalmente 
nos caminhos, facilita a locomoção das pessoas e evita acidentes, que para um aluno com 
deficiência pode ser bastante prejudicial. 
c) Contratação de monitores e profissionais especializados: é importante que a 
universidade tenha à disposição profissionais especializados para ajudar as pessoas com 
deficiências, caso haja a demanda.  
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d) Metodologia e didática de ensino diferenciadas: a instituição possui metodologias 
de ensino que atendam às necessidades de seus alunos, assim como recursos 
tecnológicos.  
e) Treinamento: toda a equipe institucional está alinhada com as políticas de 
inclusão e acessibilidade adotadas.  
f) Conscientização da comunidade acadêmica: palestras, eventos e grupos de 
discussão são realizados a fim de conscientizar os demais alunos sobre a importância do 
respeito, tolerância e diversidade no ambiente universitário. 
g) Inclusão social: proporcionar que esses alunos sintam-se parte da comunidade 
acadêmica sendo engajados em todas as atividades que ocorrem na instituição, assim 
como qualquer aluno. 

 
5.3.2.4 Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista  
 

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas 
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, onde se inclui um tripé 
de características: dificuldade de comunicação, de interação social, e interesse e atividades 
restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários graus de 
comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a situação do autista. Dentre 
os graus de severidade, propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro 
intermediário e o terceiro com comprometimento mais discreto.   

A Faculdade Cidade de Coromandel preocupa-se com a temática e trabalha em sala 
de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à participação e à 
aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da mediação e destacando o ensino 
superior como um espaço privilegiado, sendo o professor como elemento essencial para o 
acesso à aprendizagem.   

A FCC conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista, 
oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente palestras e 
seminários que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica. Os professores das 
diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal com os alunos, instigando a 
curiosidade e levando os mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.   

Neste contexto a FCC está propondo desenvolver uma política de acompanhamento e 
auxílio ao autista e não apenas a transmissão de conteúdos numa disciplina motivo este das 
reuniões e discussões sobre o tema em questão.   
 
5.3.2.5 Memória Cultural e Patrimonial 
 

Para a execução de ações que visem a educação das relações étnicos-raciais e ensino 
de história e cultura afro-brasileira, africana, indígena e de outros povos que integram a 
formação ética brasileira, a Faculdade Cidade de Coromandel inserirá em todos os cursos a 
disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A instituição executará projetos que 
incentivem a cultura indígena e africana através de seminários, palestras, peças de teatro 
dentre outros eventos que irão discutir a temática não somente com a comunidade acadêmica, 
mais com a sociedade como um todo, através dos convênios buscando o intercâmbio de 
conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto 
africana.  

Neste contexto a IES buscará constantemente parcerias entre movimentos sociais, 
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e implementar 
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as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação com relação à 
educação para as relações étnico-raciais e educação indígena. 

Com o compromisso ético-político de valorização e preservação da cultura nacional, 
a Faculdade Cidade de Coromandel interligará suas ações à promoção de atividades que 
visam o fortalecimento das raízes culturais do país. 
 
5.3.2.6 Política Meio Ambiente 
 

A IES compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para 
reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as 
coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES, elaborarão 
uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de qualidade, ética, bem 
como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão 
crítica da ciência e cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de 
gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de 
qualidade ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como 
propiciadora do pleno exercício da cidadania.  

A abordagem do tema será feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na 
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem significativa, 
na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade. 

A problemática em relação ao meio ambiente e seu processo de degradação tem 
ganhado cada vez mais espaço nas discussões entre os vários segmentos sociais, na mídia e 
recentemente tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo 
educacional. Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de 
Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental pelo 
Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a 
temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal em todas as disciplinas do 
currículo escolar. 

 Diante disso, a FCC iniciará um trabalho em conjunto com representantes da 
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação ambiental 
voltada para a realidade regional, contando com a participação de professores, alunos e 
pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar diferentes cursos superiores e 
preparar uma proposta a partir da realidade socioambiental regional, integrando 
Faculdade/Comunidade justificará plenamente a necessidade e relevância de um projeto que 
relaciona ensino, extensão e iniciação científica. 
 
5.3.2.7 Política de Igualdade Étnico-Racial 
 

Para a execução da política na Faculdade Cidade de Coromandel a mesma pretende 
inserir em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A instituição 
executará projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de seminários, 
palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não somente 
com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como um todo, através dos convênios 
que busquem o intercâmbio de conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com 
a cultura tanto indígena quanto africana.  

Neste contexto a IES buscará constantemente parcerias entre movimentos sociais, 
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e implementar 
as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação com relação à 
educação para as relações étnico-raciais e educação indígena. 
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5.3.2.8 Política Cultural e Artística:  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel buscará fortalecer o incentivo cultural e artístico 
dos alunos e egressos da instituição por meio de atividades ligadas a esse política  nos cursos 
de graduação, pós-graduação a partir do fomento aos planos e projetos de cultura que 
contemplem, em especial, o incremento e circulação da pesquisa em cultura, em seus 
diferentes níveis, o fomento da extensão universitária em cultura, a melhoria de equipamentos 
culturais da instituição e o estímulo e promoção de eventos, mostras, festivais, grupos, redes, 
ações e circuitos culturais. 

Assim como tornará patrocinadora que incentivo cultural e artístico de nossa 
comunidade com a participação e colaborações em eventos de cultura local de diversos 
segmentos.  
 
5.3.2.9 Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior  
 

A IES, considerando o que dispõe o Ministério da Educação e o Conselho Nacional 
de Educação Conselho Pleno através da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece 
as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida 
e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de 
organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário 
e para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em sua missão e em todos 
regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações práticas educativas para a defesa e 
aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais 
e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de garantir a igualdade e de defesa da 
dignidade humana, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a 
transformação social, independente da área de estudo ou formação.  

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e 
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como norteadores 
de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I -dignidade humana; II - igualdade 
de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV - 
laicidade do Estado; V -democracia na educação, posicionamentos estes apresentados na 
Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 
– p. 48. VI - transversalidade, vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.   

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:  
I apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua 

relação com os contextos internacional, nacional e local;   
II afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos 

em todos os espaços da sociedade;   
III formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, 

cultural e político;   
IV desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, 

utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e   
V fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da 

promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 
diferentes formas de violação de direitos.   

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo diálogo 
com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais, atuando assim com 
ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e responsável, junto à região onde 
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atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos meios midiáticos, os resultados e experiências 
vivenciados e obtidos.  

Vale lembrar a Missão da IES: “Formar profissionais que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, através de uma proposta 
filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a 
universalização e a equidade na prestação de serviços visando à busca constante da excelência 
educacional PDI (2016 a 2020).   

 Iniciação Científica (Pesquisa): No que se refere à pesquisa a IES incentivará o 
desenvolvimento de saberes e ações no campo da EDH através de apoio a 
investigações especializadas focando na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, 
igualdade e liberdade. Além de propostas de iniciação científica em questões 
ambientais, do afrodescendente indígena, memória do patrimônio cultural, gestões 
especificas de ações sociais e demais atividades que possam se tornar de referência 
para o desenvolvimento de outros projetos.  

 Atividades de Extensão: São desenvolvidos   projetos de extensão que enfatizam o 
compromisso da IES com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos 
segmentos que a mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas 
ao ambiente   escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em 
termos de políticas em prol dos direitos humanos.  

 Gestão: Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão 
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de 
violações através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social junto 
ás esferas públicas de cidadania, com participação da IES em conselhos, comitês, 
fóruns de direito e políticas públicas além da participação em projetos sociais 
principalmente relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que muitas vezes 
encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de colaboradores com 
experiência ou conhecimento de gestão. Desta forma a IES espera contemplar estes 
princípios orientadores e a EDH como parte do processo educativo uma vez que sem 
os direitos humanos não será possível consolidar uma democracia substancial e uma 
Educação Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES 
com a cultura e política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem-estar de 
todos, salientando que outras formas de problemas com o avanço das tecnologias 
(bullying, invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a manutenção 
destes direitos. 

 
5.3.2.10 Política de Implantação do Núcleo de Cultura Artes e Saberes em Educação  
 

A arte se configura como um dos meios de representação da realidade, uma 
construção social, percepção de nós mesmos no mundo possibilitando-nos assumir modelos 
de identidade e comportamento. Tais representações do mundo podem nos inspirar para a 
compreensão do presente e criação de alternativas para o futuro.  

Na educação, a utilização do teatro e suas demais formas de representação, 
apresentam-se como excelente ferramenta, já que atua como um recurso importante para a 
formação comportamental, e a propagação da cultura do meio circundante. Por meio dos 
jogos teatrais e do trabalho com a dramatização, musicalidade e Contação de histórias é 
possível acionar, sem muito esforço, as múltiplas inteligências e desenvolver habilidades a 
elas relacionadas, bem como a imersão do educando em instituições escolares e sua 
integração com a sociedade.   

A prática do teatro na IES, é comum, já no primeiro momento os integrantes 
trabalham utilizando o corpo para se expressar, interagir e resolver problemas. Grande 
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importância nesse trabalho, pois configura a Tríade, texto, autor e público, auxiliando alunos, 
professores e comunidade na construção de conhecimentos com princípios imaginativos, 
criativos, norteadores de propostas onde exista a superação de conflitos.  

A implementação dessa política possui grande relevância devido a gama de 
conteúdos que subsidiam a prática pedagógica que permeia os cursos da instituição, que 
corroboram com a responsabilidade social que a instituição possui, considerando as práticas 
sociais, a valorização da cultura local e regional como um todo.  

Sendo assim, na Educação o trabalho e ensino da Cultura e Arte oportuniza saberes 
educacionais e o desenvolvimento imaginário, a percepção através da observação das 
realidades a qual está inserido e a criação no processo de uma realidade desejada. O aluno tem 
oportunidade de fazer, representar e de apreciar as diversidades encontradas nas linguagens 
artísticas, tem o desenvolvimento intelectual de percepção mais aguçado e uma compreensão 
de mundo mais abrangente. 
 
5.3.2.11 Inovação Tecnológica  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel buscará instituir como uma política a constante 
criação de atividades de base tecnológica, no atendimento de demandas específicas 
tecnológicas de cada curso, ampliando sua estrutura e potencial tecnológico ampliando 
acessos ao que há de mais moderno enquanto metodologias de ensino, acesso a informação e 
difusão do conhecimento.  

Fomentando o desenvolvimento de inovações tecnológicas de elevada agregação de 
conhecimento, bem como de outros produtos tecnológicos derivados da atividade de pesquisa, 
visando solidificar a vocação em inovação e empreendedorismo na Faculdade Cidade de 
Coromandel com difusão de cultura para a proteção da propriedade intelectual e a 
transferência de tecnologia, valorizando a pesquisa aplicada o que resulta em inovação 
tecnológica capaz de agregar valor econômico e melhoria da qualidade de vida e inovação 
para a sociedade, conforme ditames previstos no PDI da IES. 
 
5.3.2.12 Práticas Inovadoras e exitosas para revisão das Políticas Institucionais no Âmbito do 
Curso 
 

O estágio curricular supervisionado promove a relação teoria e prática e contempla a 
articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da Educação Básica, o embasamento 
teórico das atividades planejadas no campo da prática, a participação do licenciando em 
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da 
Educação Básica, a reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos, a 
criação e divulgação de produtos que articulam e sistematizam a relação teoria e prática, com 
atividades comprovadamente exitosas ou inovadoras. 
 
5.4. Objetivos do Curso 
 
5.4.1. Objetivos Gerais 
 

Formar Profissionais capazes de apreender; entender, criticar, analisar e avaliar a 
realidade e, sob o primado da prática, desempenhar, criativamente, suas atividades 
profissionais; de forma contextualizada frente a cada realidade social e institucional que se 
apresenta e atuar como agente de mudanças. 
 



                                                                    
 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 
 
 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 
 

A fim de reunir competências determinadas, o Curso de Direito tem como Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver, entre as disciplinas do curso, uma prática jurídica critica, criativa, 
flexível e interdisciplinar, que permita ao aluno utilizar referencial teórico para refletir 
em busca de soluções acerca dos principais conflitos jurídicos e sociais; 

 Desenvolver competências e habilidades previstas para a formação do Bacharel em 
Direito, com capacidade intelectual e consciência de sua função e contexto social; 

 Instrumentalizar, pela transdisciplinaridade, o Bacharel em Direito a realização de 
Projetos de Extensão que possibilitam uma fundamentação capaz de interagir as 
múltiplas faces das carreiras jurídicas, através de atendimentos que supram boa parte 
das necessidades comunitárias exaltando a importância do Direito como instrumento 
transformador; 

 Atender, através das atividades de extensão, as comunidades carentes da região 
abrangida pelo Curso, possibilitando o acesso aos Direitos Humanos e contribuindo 
para que a comunidade em sua totalidade alcance níveis de excelência no 
desenvolvimento de suas atividades; 

 Promover a Iniciação Científica e incentivar a produção e difusão do conhecimento 
científico e tecnológico, tendo como pilares a pesquisa, a interpretação e a elaboração 
de argumentos, tese e razões jurídicas combatíveis para a tomada de decisões; 

 Desenvolver, embasado no conhecimento teórico, habilidades e o domínio de técnicas 
judiciais para atuar como mediador e solucionador de questões complexas do 
cotidiano. 

 Garantir articulação entre o bacharelado e as carreiras jurídicas públicas e privadas; 
 Refletir sobre a relação Direito e Sociedade de forma que tais reflexões favoreçam a 

formação dos bacharéis para que possam contribuir para efetivação de um projeto de 
transformação social. 
Os objetivos do curso são coerentes com o perfil do egresso e com as políticas 

constantes no PPI e PDI da Instituição, que expressam uma diretriz acessível ao conhecimento 
do aluno, buscando o atendimento às exigências de formação de competência intelectuais e 
comportamentais previstas no Curso de Direito. 
 
5.5 Perfil Profissional do Egresso 
 

O Perfil do Egresso do curso de Direito da Faculdade Cidade de Coromandel (FCC), 
tem como base a formação de um profissional que além de atender a demanda necessária de 
sua área de atuação, seja também um cidadão atuante na comunidade que está inserida, um 
verdadeiro formador de opinião com capacidade de diagnosticar e conduzir as mudanças 
desejadas com ética e moral. Esse profissional também deve preconizar a filosofia da 
educação continuada como forma de adaptar-se às mudanças nos contextos sociais, 
econômicos e tecnológicos que passa a sociedade. 

Além disso, o perfil do egresso do curso de Direito da FCC considerou em sua 
caracterização as condições locais e regionais que os discentes estão inseridos, definido 
estratégias de ensino e componentes curriculares que consideram a regionalidade. Tais 
aspectos estão presentes nas áreas de atuação do curso, definida em maior relevância 
profissional microrregional, principalmente quanto ao atendimento das demandas da cidade 
de Coromandel. Porém não se deixou de atender as perspectivas de Estado e Justiça definidas 
pelo direito público, além de considerar os aspectos sociais democráticos, a adequação aos 
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novos direitos e, principalmente, tendo a integração necessária para a aplicabilidade do ensino 
clínico, ponto maior de inovação previsto neste PPC. 

Ademais, os graduandos em Direito estarão assegurados com uma formação 
profissional generalista, com capacidade de compreender e traduzir as necessidades de 
indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à 
construção do espaço interior e exterior, abrangendo a assistência jurídica. Dessa forma, esse 
curso visa o desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social e 
terá como princípios: 

I. Sólida formação geral, humanística e axiológica;  
II. capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica; 
III. adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 

sociais; 
IV. postura reflexiva e de visão crítica que fomente 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. 
O Curso de graduação em Direito da IES tem embasamento nas DCN’s estabelecidas 

pelo MEC, e visa possibilitar a formação profissional onde se revele pelo menos, as seguintes 
habilidades e competências: 

I. Interpretação e aplicação do Direito; 
II. Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
III. Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 
IV. Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 
V. Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

VI. Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 
VII. Julgamento e tomada de decisões; e 

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

Destaca-se, por conseguinte, que o perfil do egresso corresponde aos objetivos do 
curso e com as políticas constantes no PDI e PPI da Instituição, traduzida pela 
correspondência com a proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e com as 
necessidades profissionais e sociais, expressando uma diretriz de ação acessível ao 
conhecimento do aluno. 

 
5.5.1 Competências, Habilidades e Atitudes a Serem Desenvolvidas 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito apresenta algumas inovações que 
dependem de uma estrutura articulada entre conteúdos curriculares, habilidades e 
competências. A partir da implantação do Projeto Pedagógico do Curso, as habilidades e 
competências serão objeto de interesse institucional. Em torno disso, Coordenação, Núcleo 
Docente Estruturante – NDE e Docentes passaram a identificar ideias comuns, e, como 
resultado, estabelecer um conjunto de categorias que explicam as habilidades e competências 
que representam a IES e como elas podem ser alcançadas e desenvolvidas. 

Os docentes serão estimulados a pensar em termos de habilidades e competências já 
no preenchimento dos formulários dos programas das disciplinas e fazem o detalhamento 
destas, e, por consequência, quando desenvolvem suas atividades em sala, considerando os 
aspectos locais e regionais na sua configuração. 
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O conteúdo das unidades de estudo visa ao desenvolvimento das competências e 
habilidades descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito: 

I. Leitura, compreensão, e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

II. Interpretação e aplicação do Direito; 
III. Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 
IV. Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 
V. Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 

VI. Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 
VII. Julgamento e tomada de decisões;  

VIII. Compreensão das demandas locais e regionais para atendimento das necessidades da 
comunidade que está inserido; 

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

 
5.5.2 Campos de Atuação do Egresso  
 

O exercício profissional dos acadêmicos formados no Curso de Direito da Faculdade 
Cidade de Coromandel - FCC tem como área de trabalho a advocacia, consultoria e assessoria 
autônoma, empresarial ou sindical, a possibilidade de ingresso nas carreiras públicas, por 
meio de concurso para Delegado de Polícia, Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Procurador 
ou Defensor Público.  
 
5.5.3 Planejamento de Expansão do Perfil do Egresso  
 

O perfil do egresso definido neste PPC possui um planejamento para sua expansão, 
atribuindo novos fatores para a adequação periódica e definição de novos elementos conforme 
demanda dos discentes. Esse planejamento considera diversos elementos para sua elaboração, 
dos quais destacam-se: as avaliações externas; os resultados CPA (avaliação interna); 
demandas de mercado (concursos, setores da advocacia privada e empresarial, além das 
demandas internacional e transnacional).  

A expansão do perfil de egresso está sendo desenvolvida, com a definição de todos 
estes resultados para calibrar e implementar novos projetos para o atendimento inovador no 
ensino jurídico em Coromandel e região. 
 
5.6 Estrutura Curricular 
 

A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o 
empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da qualidade de vida. Com estas 
premissas a FCC realiza suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se, nesse 
contexto, os indispensáveis projetos de ações assistenciais que potencializam a 
responsabilidade social presente no cotidiano da instituição, preparando os estudantes para 
assumirem papel ativo em uma sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e 
pela rapidez das transformações. 

A estrutura curricular do Curso de Direito foi elaborada para atender às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, estabelecidas pela Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, 
considerando-se também a distribuição adequada da carga horária semestral, de modo a 
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permitir a necessária flexibilidade e autonomia ao estudante não só para a sua participação em 
iniciação científica, monitorias, programas e projetos de extensão, projetos de pesquisa e 
outras atividades curriculares complementares, como também para o desenvolvimento de 
vocações, interesses e potenciais específicos individuais. 

O curso de Direito da FCC, nas figuras dos membros do Núcleo Docente Estruturante 
e de sua coordenação compreendem que o processo de elaboração de uma matriz curricular é 
dinâmico e plástico, desta forma, no seu desenvolvimento dialoga com o mercado de trabalho, 
com o alunado e com as instâncias superiores, sejam elas as da própria Faculdade ou das 
agências reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular aqui apresentada traz em seu bojo o 
que se apreendeu nos processos de avaliação formais aos quais os cursos se submeteram e as 
orientações institucionais da FCC. 

O Curso de Direito da FCC tem a carga horária de 4.580 horas-aula, incluindo 200 
horas de Atividades Curriculares Complementares e 300 horas de Estágio Prático Real 
Supervisionado. 
 
 

QUADRO RESUMO DE COMPONENTES CURRICULARES / CARGA HORÁRIA 

COMPONENTE 
HORA AULA 

(50 MINUTOS) 
HORA RELÓGIO 

(60 MINUTOS) 

CH de Componentes Curriculares  4080 3.400 

CH de Estágio Prático Real Supervisionado 300 300 

CH de Atividades Complementares 200 200 

TOTAL 4.580 3.900 

 
A integralização do Curso no tempo mínimo de 10 semestres pode ser efetivamente 

cumprida pelo aluno. As atividades teóricas e práticas, assim como os estágios curriculares 
supervisionados, serão realizadas nos períodos contra-turno, podendo ainda ser realizadas no 
período noturno, principalmente nas fases finais do Curso, fazendo-se dessa forma, uso 
consciente e objetivo de prerrogativa prevista na Resolução nº 2 do Conselho Nacional de 
Educação, de 18 de junho de 2007 (artigo 2º, inciso IV) 

A contabilização da carga horária encontra-se disciplinada no Regimento Geral da 
FCC e as ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular do curso 
são contabilizadas, no âmbito da FCC, pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho 
acadêmico compreende atividades docentes e discentes para além da sala de aula que, 
expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina e, 
quando identificados como atividades complementares, a elas se agregam. O trabalho 
acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias letivos, computará duração da 
atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreende: 

I - preleções e aulas expositivas;  
II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em biblioteca, 
iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino, exercícios e 
tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, com cunho de 
aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, prática profissional, trabalho 
de campo, participação em programas de pesquisa, ou de extensão e ensino a distância.  

A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula 
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga horária 
mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  
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A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são 
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária total do 
curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em diferentes cenários e a 
participação em projetos de extensão e pesquisa levam a perspectiva de um trabalho coletivo 
(academia, serviço e comunidade), na busca de estratégias para a minimização dos problemas 
do cotidiano e o exercício pleno da cidadania. 

O início das atividades práticas, em nível de complexidade crescente, com articulação 
dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as competências e as 
habilidades requeridas. Todas as disciplinas valorizam a interdisciplinaridade e possibilitam a 
efetiva articulação entre a teoria e a prática.  

Os Estágios Curriculares Supervisionados, com carga horária prevista neste PPC 
computada em aulas de 60 minutos, estão dispostos ao longo da matriz curricular que se 
apresenta como rede de cuidados a fim de proporcionar a capacitação do estudante nas 
diferentes áreas de atuação profissional. 

O Curso de Direito adota uma proposta de formação, na qual o estudante tem papel 
ativo e assume responsabilidades crescentes na construção de seu conhecimento. Como 
sujeito do aprendizado e tendo o professor como facilitador do processo de ensino-
aprendizagem, o estudante deve familiarizar-se com os problemas relevantes na área da 
tecnologia em geral. Estimula-se o trabalho em equipe e a produção dinâmica de 
conhecimentos por meio da ação-reflexão-ação, o que permite o desenvolvimento de 
habilidades, competências e atitudes necessárias ao exercício profissional. 

A estrutura curricular e o ementário do Curso de Direito com a respectiva bibliografia 
básica e complementar das disciplinas são apresentados nos Apêndices II e III 
respectivamente. 
 
5.6.1 Conteúdos Curriculares 
 

A proposta curricular presente pressupõe a organização do processo de ensino de tal 
forma que seja garantida a relação entre teoria e prática, ou seja, que se possa relacionar os 
conteúdos de ensino e as experiências vivenciadas pelos alunos durante as práticas, adotando 
a pesquisa jurídica como atitude interdisciplinar diante do conhecimento e incentivo à 
investigação para a descoberta de soluções. 

A implementação desse currículo propõe uma estrutura curricular em que o processo 
deve estar centrado no aluno, e o foco seja a aprendizagem e não o ensino. Nesse caso, o 
professor é um facilitador no processo ensino-aprendizagem, porém o foco deverá ser na 
qualidade do aprendizado do aluno e não no conteúdo de maneira isolada. 

O objetivo da estrutura curricular proposta é garantir a capacitação de profissionais 
com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e 
humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias, comunidades e empresas. Em 
todas as decisões ocorridas ao longo do processo de criação curricular, quanto aos princípios 
norteadores para a formação do jurista, ficaram evidentes as seguintes questões.  

Primeiramente, pode-se destacar a preocupação em formar futuros profissionais com 
conhecimentos amplos o suficiente para atuarem como juristas, nos mais diversos lugares e 
situações, o que descaracterizava uma formação especializada. O limite desta amplitude dar-
se-ia pela efetiva possibilidade de existir o aprofundamento dos conhecimentos oferecidos. 
Estes conhecimentos, por sua vez, estariam parametrizados por uma perspectiva científica, o 
que na visão institucional, garantiria a apropriação do conhecimento, a sua crítica e, caminhos 
para a produção de outros novos.  

Os conhecimentos a serem oferecidos devem superar a dicotomia entre teoria e 
prática. Assim proporcionar ao aluno do curso uma interação que envolva desde o início de 
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sua formação acadêmica, aquilo que posso estar entrosado com a relevância da teoria e a 
prática, proporcionando ao aluno, um saber profissional. Uma das possibilidades para esta 
superação estaria colocada na contextualização histórica e metodológica dos conhecimentos e 
na sua relevância social. 

Por ser um curso de Direito, a FCC tem o foco de manter o oferecimento de 
encaminhamento a essas questões, uma vez que a IES entende que os esforços da coordenação 
e mesmo de professores em sala de aula, não serão suficientes para minimizar a influência 
desses fatores pessoais no desenvolvimento acadêmico desses alunos.  

Entende-se que este projeto pedagógico que se constitui, levando em consideração o 
contexto político e socioeconômico; as reflexões da categoria ao nível nacional; a história e o 
momento atual do curso necessitam de um currículo que seja representativo dessas diferentes 
dimensões. 
 

EIXO COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA 

HORÁRIA 

E
ix

o 
de

 F
or

m
aç

ão
 

F
u

nd
am

en
ta

l 

Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado 80 
Fundamentos de Economia  40 
História do direito 40 
Epistemologia Social, Antropológica e Filosófica 40 
Interpretação e Linguagem do Direito  40 

Psicologia Aplicada ao Direito 40 
Sociologia jurídica 40 
Filosofia Jurídica 40 

E
ix

o 
d

e 
F

or
m

aç
ão

 P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Direito Civil I – Parte Geral 80 

Introdução ao Estudo de Direito – IED  40 
Direito Civil II - Obrigações 80 
Direito Constitucional I 80 

Direito Penal I  80 
Criminologia 40 
Direito Civil III – Contratos 80 
Direito Penal II 80 
Direito Constitucional II 80 
Teoria Geral do Processo 80 

Direito de Internet  40 
Direito Civil IV – Direito das Coisas 80 
Direito Penal III 80 
Direito Processual Civil I 80 
Direito Empresarial I 80 
Direito da Infância e Juventude 40 

Responsabilidade Civil 40 
Direito Civil V – Família 80 
Direito do Trabalho I 80 
Direito Empresarial II 80 
Direito Processual Civil II 80 
Direito Penal IV 80 

Direito Civil VI - Sucessões 80 
Direito Processual Penal I 80 
Direito Processual Civil III 80 
Direito do Trabalho II 80 
Direito Administrativo I 80 
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Direito Processual Civil IV 80 
Direito Processual Penal II 80 
Direito Processual Trabalhista 80 
Direito Administrativo II – Licitação 40 
Direito Processual Penal III 80 
Direito Tributário 80 

Direito Internacional Público 80 
Ética, Disciplinas e Prerrogativas 80 
Direito Internacional Privado 80 
Direito Previdenciário 80 
Direito Ambiental 40 
Direito Consumidor 40 

Formas Consensuais de Solução de Conflitos 80 
Direitos Humanos 40 
Direito Eleitoral 40 
Optativa I 40 
Optativa II 40 
Optativa III 40 

E
ix

o 
de

 F
or

m
aç

ão
 P

rá
ti

ca
 

F
u

nd
am

en
ta

l d
e 

In
te

gr
aç

ão
 C

lí
ni

ca
 

Métodos de pesquisa científica e jurídica 80 
Argumentação, Hermenêutica e Lógica Jurídica 40 
Iniciação Científica Jurídica 80 
Trabalho de Curso (TC) 80 

Seminário de Trabalho de Curso  40 

C
lí

ni
ca

 A
pl

ic
ad

a 

Prática Simulada I – Civil 80 

Prática Simulada II – Penal 80 
Prática Simulada III - Trabalhista 80 

Prática Simulada IV - Constitucional, Administrativo e Tributário 80 

Estágio Prático Real Supervisionado I  100 
Estágio Prático Real Supervisionado II 100 
Estágio Prático Real Supervisionado III 100 

 
Núcleo de 

Oferta 
DISCIPLINAS OPTATIVA CARGA HORÁRIA 

Optativa I Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Optativa II Direito Agrário 40 

Optativa III História e Cultura Afro Brasileira e Indígena 40 

Optativa I Direito Financeiro 40 

Optativa II Educação Ambiental 40 

Optativa III Direito Penitenciário 40 

Optativa I Direito Militar 40 

Optativa II Prática Simulada (Ministério Público e Magistratura) 40 

Optativa III Prática Simulada (Carreira Policial) 40 

 
Observa-se que, em caráter de inovação, a presente estrutura curricular destaca uma 

atuação do Eixo de Formação Prática composto pela atuação do ensino clínico, aqui 
estruturado através da efetivação da ensino-pesquisa-extensão em Clínicas Jurídicas. Para 
tanto define-se disciplinas desde o primeiro período do curso que possam embasar e estruturar 
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essa nova atuação do ensino clínico (Eixo de Formação Prática - Fundamental de Integração 
Clínica). Além da atuação de Clínica Aplicada durante a realização das Práticas Simuladas e 
os Estágios Práticos. 

As clínicas são justamente associadas ao serviço jurídico prestado à sociedade, não 
se deve negligenciar o seu aporte pedagógico em termos de método de ensino. Esse novo 
modelo de ensino de prática jurídica, denominado ensino clínico, não tem o objetivo de 
substituir de todo o método tradicional de ensino, mas busca aprimorar o elo entre a teoria e a 
prática com vistas a desenvolver certas habilidades nos alunos e oferecer-lhes uma formação 
baseada no pensamento crítico desde o segundo semestre acadêmico.  

Portanto, o presente eixo busca definir um aspecto global na formação dos 
acadêmicos, definindo o ensino pela pesquisa como fundamento para a definição de um 
processo autônomo e com qualidade11. 
 
5.6.2 Representação Gráfica do Perfil de Formação 
 
 

 
 
 

                                                           
11 BALBINO, Michelle Lucas Cardoso (coord.). A Pesquisa como Método de Autonomização Discente para 
um Ensino Jurídico de Qualidade. Londrina, PR: Thoth, 2020. 
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5.8 Metodologia 
 

Os princípios metodológicos da Faculdade Cidade de Coromandel estão norteados 
por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso. No caso, a 
FCC, busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no 
entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções 
inovadoras, não só para a organização em que trabalha, mas também para a comunidade em 
que vive a sociedade de um modo geral.  

A metodologia utilizada pela IES é baseada no ensino da metodologia normativa-
jurídica, pautado na dialética, cujo foco é a contraposição e contradição de ideias que levam a 
outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos 
antigos. Referida metodologia está ancorada nas determinações da Resolução nº 5 de 17 de 
dezembro de 2018 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito) e 
devidamente atualizada, conforme descrever últimas definições estabelecidas em abril de 
2021, pelo Parecer CNE/CES nº 757/2020, que atribui nova redação ao artigo 5º definindo 
que a composição acadêmica deve priorizar a interdisciplinaridade e a articulação de saberes, 
incluindo novas matérias na grade curricular do curso de Direito. 

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que devem 
ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais, ligadas às 
características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma rede de influências sobre 
os demais, ligando-os e alterando suas características. 

Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do 
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é um 
orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o conteúdo 
adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das informações necessárias ao seu 
aprendizado; que a percepção das variáveis ambientais, em especial, as questões de 
relacionamento e clima organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho 
adequado de todos os fatores do processo. 

320; 34%

620; 66%

Eixo de Formação Prática
Carga horária

Fundamental de Integração
Clínica

Clínica Aplicada
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No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as 
formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com a finalidade 
de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico. Compreendem, então, as 
estratégias e procedimentos adotados no ensino por professores e alunos caracterizam-se por 
ações conscientes, planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e 
específicos propostos, algum nível de generalização.  

De modo geral, a Faculdade Cidade de Coromandel, aplica metodologias modernas e 
variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com as necessidades e as 
especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser citados o método expositivo-
dialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, 
debates, entre outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, 
a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para os 
problemas organizacionais. 

Além de definir um ensino além do ensino expositivo, para tanto incorpora o ensino 
participativo através dos métodos de pesquisa jurídica. Ressalta-se que não se busca a 
substituição do método tradicional de ensino, aquele pautado na memorização de códigos, leis 
e procedentes jurisprudenciais, busca-se o fortalecimento da habilidade do ensino pela 
pesquisa e prática jurídica por meio da inserção de atividades/projetos desde o início do curso, 
estabelecendo a possibilidade de construção de um pensamento crítico e humanizado aos 
acadêmicos, todos inseridos na Clínica Jurídica FCC. 

Entende-se que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos, 
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente planejadas, que 
facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela apresentação ou representação de 
aspectos da realidade concernentes ao currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que 
permitiriam uma relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço 
sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela Faculdade 
Cidade de Coromandel, como laboratório de informática, com acesso à Internet, projetores 
multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros. 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensino-
aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais o corpo 
discente encontra maiores dificuldades. 
 
5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 
 

O estágio supervisionado é uma etapa fundamental que complementa a formação 
acadêmica do aluno de Direito através da aplicação prática dos conceitos apresentados 
durante o curso e proporciona o desenvolvimento de competências relacionadas à profissão. 
O estágio está previsto nas disciplinas de Estágio Prático Real Supervisionado (I, II e II), os 
quais serão realizados na Clínica Jurídica FCC, compreendendo o atendimento no serviço de 
assistência jurídica abrangerá além do modelo tradicional de ensino de prática jurídica 
definido na estrutura de Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), também o atendimento das 
comunidades de assistência e interesse público, bem como a população mais carente da 
região dando ênfase na prática jurídica através do tripé ensino-pesquisa-extensão. 

Busca também desenvolver habilidades tais como: reconhecer e definir problemas, 
equacionar soluções, desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, refletir e atuar criticamente sobre as atividades, trabalhar em equipe, ter 
iniciativa, criatividade e consolidar projetos em organizações. 

Os alunos ao realizarem o Estágio Prático Real Supervisionado, desenvolverão as 
seguintes competências: 

 Realizar análises de situações; 
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 Identificar problemas e propor soluções para os mesmos; 
 Aplicar os conceitos, ferramentas e técnicas adquiridas durante o curso até o 

momento;  
 Exercitar-se na perspectiva da prática profissional através de sua inserção em situação 

real de trabalho; 
 Conhecer a realidade socioeconômica e cultural da população, no contexto da área de 

atuação do estágio; 
 Desenvolver expressão e comunicação de todas as formas, compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
 Atuar em equipes multidisciplinares; 
 Ser ético e imparcial nas atividades em que estiver atuando. 

 
Para a orientação do Estágio Curricular, terá um manual que visa: 

 Estabelecer as regras, procedimentos e responsabilidades para o cumprimento das 
etapas propostas na disciplina, acompanhamento, aprovação, desenvolvimento e 
documentação do Estágio Supervisionado do curso de Direito, da Faculdade Cidade 
de Coromandel; 

 Normatizar o Estágio, apresentando os documentos necessários para a sua realização, 
incluindo o diário das atividades e os critérios exigidos para a elaboração e entrega do 
Relatório de Estágio Prático Real Supervisionado. 

 
A carga horária de Estágio Prático Real Supervisionado é composta de 300 divididas 

em 03 (três) práticas jurídicas reais de 100 horas cada (I; II e III) e que serão distribuídas do 
7º ao 9º período do curso. 
 
5.9 Atividades Curriculares Complementares (ACC) 
 

O artigo 12 da Resolução CNE/ Nº 2 de 01.07.2015 no item III -núcleo de estudos 
integradores para enriquecimento curricular, compreendendo a participação em prevê as 
atividades curriculares complementares.  

Constitui-se de atividade complementar toda atividade que proporcione formação em 
caráter complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos sejam relevantes ao processo 
ensino-aprendizagem e contribuam para a concepção de preparação humanista do perfil 
profissional almejado pelos Cursos da FCC.   

As novas diretrizes curriculares apontam para a necessidade do desenvolvimento de 
competências e habilidades nos alunos. O objetivo é a formação pessoal e social do aluno 
como plataforma básica da sua formação profissional, permitindo-lhes maior facilidade no 
enfrentamento das contínuas mudanças tecnológicas e ambientais do mercado de trabalho.  

É neste contexto que surgem nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação as 
Atividades Complementares, pretendendo levar o aluno a buscar formas diversificadas de 
desenvolver o seu perfil profissional, através de participação em ações de extensão, pesquisa, 
iniciação científica e extensão.  

Essa mudança de visão tem, de forma geral, efeitos profundos na forma como se 
compõe, atualmente, uma proposta curricular e na metodologia didático pedagógica a ser 
adotada. O enfoque no desenvolvimento de competências e habilidades requer uma 
metodologia focada na responsabilidade do aluno em aprender e não mais, apenas, no 
professor em ensinar.  

Dentro desse prisma, a aprendizagem passa a requerer, por parte do aluno, 
capacidade de pesquisar, analisar, criticar, criar, inovar e pensar. A função do professor se 
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transforma de transmissor do conhecimento para orientador na constante busca do 
conhecimento. A Faculdade Cidade de Coromandel alinha-se a essa nova metodologia da 
aprendizagem centrada no desenvolvimento de competências e habilidades, procurando:  

 Incentivar o aluno a participar de atividades fora da sala de aula e de práticas 
laboratoriais;  

 Firmar convênios para estágios curriculares e extracurriculares, e desenvolvimento de 
projetos de assistência comunitária;  

 Estabelecer parcerias e intercâmbio com empresas e outras instituições para o 
desenvolvimento de ações de extensão, dentre outras iniciativas que favoreçam a 
participação discente.  

O conjunto dessas oportunidades proporciona uma efetiva integração do ensino, da 
pesquisa e das atividades de extensão, bem como a consolidação do processo de 
aprendizagem, tendo em vista que este processo depende da atitude assumida pelo aluno de 
pesquisar, indagar, observar e analisar criticamente, e, ainda, de manter uma efetiva 
participação com o meio social.  

Cada curso atribuirá uma parte de sua carga horária total para as Atividades 
Complementares, que não serão alocadas em nenhum semestre específico. As atividades 
complementares estão detalhadas nos projetos pedagógicos dos respectivos cursos, respeitada 
a especificidade de cada um.  

Quanto ao reconhecimento, somente serão reconhecidas as atividades 
complementares que forem aprovadas e registradas pela Coordenação do Curso e enviado 
projeto ao NIPPEE com o prazo máximo de 15 dias anteriores a execução do projeto e após 
deferimento do mesmo e sua realização terem sido entregues ao mesmo órgão lista de 
presença e fotos do evento. Não serão consideradas as atividades realizadas antes do ingresso 
no Curso. Cada uma das atividades fica limitada a um terço da carga horária total de 
Atividades Complementares.  

O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral mediante processo 
individualizado, promovido no período da formatura para integralizar a totalidade de carga 
horária. Constará, no Histórico Escolar, o registro das atividades complementares em carga 
horária (total), especificando as atividades realizadas, observando regulamento para a 
realização destas atividades.  

Havendo compatibilidade entre o seu conteúdo e a posição ou adiantamento 
acadêmico do aluno no curso, são admitidas, dentre outras, as seguintes modalidades de 
atividades complementares:  

Serão consideradas atividades complementares, dentre outras estabelecidas pelo 
planejamento do NDE para inovação do processo de aproveitamento:  

 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele não 
previsto no currículo ou a carga horária excedente às 200 horas do estágio curricular. 
Para ser considerada atividade complementar o aluno deverá apresentar no início do 
semestre um plano de atividades ao NIPPEE, o qual aprova ou não. Ao final do 
estágio o acadêmico deverá entregar ao colegiado um relatório das atividades 
desenvolvidas para avaliação. Será contabilizado como atividade complementar 15 
horas.  

 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária total em 
projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade complementar, mediante a 
aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá encaminhar ao NIPPEE a 
carga horária total do aluno.  

 Participação  em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras, 
Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão ser 
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contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com o Curso, 
mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e relatório da 
atividade ao NIPPEE, o qual aprovará a atividade.  

 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente, mediante o 
encaminhamento de cópia do certificado ao NIPPEE.  

 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá 
contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do 
Relatório de Atividades ao NIPPEE.  

 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada 
apresentação de trabalho corresponderá a 5 horas, mediante o encaminhamento de 
uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de apresentação, que será avaliada pelo 
NIPPEE.  

 Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais CAPES B ou revista 
das instituições do grupo, corresponderá a 15 horas e, o publicado em periódicos 
internacionais corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do 
artigo ao NIPPEE, o qual será aprovado pelo mesmo.  

 
Cabe registrar que, existe um planejamento constante das ações para uma 

incorporação regular da inovação no processo de atribuição das atividades complementares. O 
NDE, através do apoio do corpo discente e docente pode estabelecer métodos e medidas 
inovadoras na regulação, gestão e aproveitamento das atividades complementares. Tais 
aspectos condicionam a fluidez e necessária atualização das atividades complementares diante 
do mundo cada vez mais globalizado, destacando a cada dia novas projeções para a atuação 
acadêmica e da prática jurídica no Brasil e no mundo. 
 
5.10 Trabalho de Curso (TC) 
 

De acordo com o Regimento Interno da IES será obrigatório à elaboração e 
apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. Essa elaboração é feita individualmente 
pelos alunos. As modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso nessa IES ficam 
autorizados os diversos tipos de trabalho conforme pertinência a área de formação e decisão 
do NDE do curso, sendo aprovado pelo colegiado. Nesses tipos de trabalho incluem-se: 
monografias, artigos e Projetos de Desenvolvimento Final.     

Em relação aos tipos de pesquisa podem ser diversos incluindo-se pesquisa 
bibliográfica, revisão integrativa e sistemática da literatura, pesquisas de campo de caráter 
descritivo e experimental, dentre outros que forem considerados pertinentes e forem 
devidamente aceitos por decisão coletiva.   

Em relação aos trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos, animais ou 
plantas, esses só poderão ser executados com a devida autorização dos respectivos Comitês de 
Ética em Pesquisa (CEPs), devidamente cadastrados pelo Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP).   

A elaboração e apresentação do TCC será feita com tema e orientador decidido 
juntamente com o NDE e aprovado pelo colegiado do curso. A escolha do tema deverá 
priorizar assuntos relacionados à área de formação do educando, atendendo às linhas de 
pesquisa de cada curso, elaboradas pelo NDE e aprovadas pelo colegiado e CONSUAD.   

O professor de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), juntamente com o com o 
Coordenador do Curso e o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa, Ensino e Extensão 
(NIPPEE) estabelecerão, através de regulamento próprio, o processo de elaboração e 
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso que será executado em consonância com tal 
regulamento. Além disso, deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato adequado 



                                                                    
 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 
 
 

 

previsto no manual para formatação de Trabalhos Acadêmico-científicos da instituição, que se 
baseia nas Normas Brasileiras (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). As datas de apresentações e bancas examinadoras serão estabelecidas pelo 
coordenador do curso junto o(a) professor(a) de TCC e apresentadas previamente aos alunos, 
podendo fazer parte delas qualquer docente da instituição que componha o quadro do curso 
em questão ou qualquer docente da instituição como um todo, que possua conhecimento ou 
interesse no tema a ser apresentado.    

A aprovação do aluno no TCC ocorrerá mediante análise da banca examinadora 
composta por três professores, sendo um destes o orientador do acadêmico. O resultado final 
constará da média atribuída ao trabalho escrito e apresentação oral. Considerar-se-á aprovado 
na disciplina de TCC I os alunos que nas atividades apresentadas no 1º bimestre, com valor 
5,0pontos e avaliação do projeto escrito, com valor 3,0 pontos, e apresentação oral, com valor 
2,0 alunos, obtiver um total de nota semestral igual ou superior a 7,0 pontos. Será aprovado na 
disciplina de TCC II o aluno que com nota final, semestral, referente as atividades realizadas 
no 1º bimestre, com valor 5,0 e avaliação do trabalho escrito no valor de 3,0, e apresentação 
oral com valor de 2,0. A apresentação oral será feita no final do 2º bimestre, devendo o aluno 
obter nota igual ou superior a 7,0 pontos.   

Não serão expedidos documentos relativos à conclusão do curso caso o aluno não 
tenha elaborado e apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, e/ou não tenho sido 
aprovado pela banca examinadora, bem como se não tiver entregado cópia ao professor(a) de 
TCC para arquivo na Biblioteca.  
 
5.11 Apoio ao Discente 
 

O Apoio ao discente busca sanar as dificuldades e motivar os mesmos a participarem 
de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante disso, coloca à disposição dos 
alunos a monitoria, iniciação científica, participação de programas de extensão, eventos 
diversos, de natureza educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo 
ensino-aprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação acadêmica, 
secretaria acadêmica, nivelamentos, psicólogo, pedagogo, coordenadores acadêmicos, setor 
financeiro, jurídico com encaminhamentos a bolsas com recursos próprios e governamentais 
como FIES. Dessa forma, as monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm 
como objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do 
atendimento extraclasse.  

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do Curso, 
pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, pedagoga, 
psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada semanal específica 
para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos 
discentes e docentes.  

Cada setor exerce uma função na parte de apoio a esse discente, a secretaria fornece 
a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores auxiliam no 
acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades complementares a serem 
desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam 
dificuldades financeiras e encaminham  os mesmos a buscar bolsas em programas 
governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos próprios.  

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e apoiar 
as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da disciplina ou conteúdo que 
requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio dos docentes, especialmente, na 
orientação para o processo de aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas 
atividades complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares.  
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5.11.1 Mecanismos de Nivelamento  
  

Denomina-se Nivelamento Acadêmico o procedimento acolhido pela instituição, 
com o intuito de dar oportunidade de acompanhamento aos alunos que apresentem 
dificuldades de aproveitamento em determinadas disciplinas/componentes curriculares.  

O nivelamento oferecido pela IES aos alunos visa suprir as carências pedagógicas 
dos mesmos. São oferecidas aulas das disciplinas que os discentes apresentem dificuldades 
em horário extraturno com professores da IES com domínio de conhecimento. As inscrições 
são realizadas na Secretaria. As aulas do Nivelamento Acadêmico acontecerão em horários 
extras e serão ministradas pelos professores da própria IES, de acordo com o conteúdo a ser 
nivelado.   

Os professores responsáveis pelo atendimento deverão apresentar à Coordenação do 
Curso relatórios dos alunos atendidos semestralmente.   

O projeto de nivelamento é estruturado atendendo ao PDI, ao PPI e também aos 
critérios de avaliação seguidos pela CPA na realização da autoavaliação institucional, bem 
como em resposta ao sugerido pelo relatório de avaliação externa do MEC/INEP.  
 
5.11.2 Apoio Psicopedagógico ao Discente/Docente  
 

O Núcleo de Psicopedagogia da Faculdade Cidade de Coromandel objetiva oferecer 
contribuição didático-pedagógica e psicopedagógica ao corpo docente e discente, em virtude 
da diversidade de formações atualmente encontradas entre alunos e professores do meio 
universitário.   

Este programa promove o desenvolvimento do indivíduo por meio de atividades de 
ensino, extensão e orientação específica. Os princípios e práticas da excelência do ensino, 
valorização da inovação, da criatividade e das relações interpessoais, fundamentam a 
formação continuada dos professores e atendimento a alunos com necessidade de orientação e 
encaminhamento. A adoção de práticas pedagógicas compatíveis com a forma e o ritmo da 
realidade econômica e social dos alunos é preocupação da instituição de modo a permitir que 
os profissionais egressos de seus cursos sejam capazes de acompanhar a evolução dos 
conhecimentos produzidos e que mudam em surpreendente velocidade na sociedade 
contemporânea.  

São competências do Psicopedagogo:  
I. Desenvolver atividades para minimizar o nível de tensão das pessoas, que refletirá em 

ações construtivas a seu favor e da própria Instituição;  
II. Elevar o nível de produtividade dos alunos, professores e funcionários administrativos, 

de modo geral;  
III. Estimular a modelagem de pessoas para que se tornem mais confiantes, mais criativas;  
IV. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, frente a uma demanda de 

complexidade existente no mundo atual.  
V. Desenvolver projetos que envolvam o corpo docente, discente e apoio técnico 

administrativo;  
VI. Delegar competências quando necessário, para o bom andamento dos seus serviços;  

VII. I Exercer as demais atribuições próprias do cargo prevista em lei e no Regimento.  
  
5.11.3 Ouvidoria  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel propõe este Projeto de Ouvidoria que, por sua 
vez, está localizada dentro do centro de atendimento psicopedagógico. Ele atende o aluno 
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tanto no que se refere ao aspecto psicológico quanto ao aspecto pedagógico, tendo em vista a 
necessidade de acompanhamento dos discentes, docentes e pessoal técnico administrativo e 
público externo da IES que apresentam dificuldades acadêmicas.  

Ele representa um agente de mudança na medida em que suas proposições se 
materializam em iniciativas de caráter estruturador suscetíveis de promover a modernização 
democrática da Instituição com a implantação de mais justiça, mais eficácia, maior 
participação da comunidade acadêmica e da sociedade nas suas decisões.  

O projeto, de acordo com a Resolução nº 1, de 26 de maio de 2008, sujeito a 
alterações e sugestões, é absolutamente necessário e por isso foi implantado a partir de Agosto 
de 2008, tendo em vista constante pela excelência dos serviços prestados nesta Instituição. O 
ouvidor nomeado pela Faculdade Cidade de Coromandel exercerá suas funções de forma 
harmônica, porém com independência e autonomia, seu papel é bem mais amplo do que 
somente ouvir queixas, denúncias, críticas, encaminhar sugestões e solicitar informações.  

São competências da Ouvidoria:  
I. Desenvolver atividades que propiciem o bem-estar da comunidade acadêmica refletida 

em ações construtivas a favor dos mesmos;  
II. Contribuir para a elevação do nível de produtividade dos discentes, docentes e 

funcionários administrativos, de um modo geral;  
III. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, professores e funcionários 

em geral;  
IV. Analisar e responder as ponderações enviadas ao site institucional no item ouvidoria.  
V. Repassar informações a CPA, importantes para solução de problemas e melhoria de 

serviços.  
VI. Apresentar ao público acadêmico e à Direção Geral, relatório das demandas e 

soluções.  
 
5.11.4 Monitoria  
  

O setor de monitoria recruta anualmente alunos, os quais tenham interesse, em 
participar da monitoria por meio de edital. Estes são responsáveis por orientar os colegas 
dentro do processo de ensino aprendizagem, bem como auxiliar os professores no 
nivelamento acadêmico. Aos alunos selecionados, lhes é dado após o término do curso, 
desconto em uma das pós-graduações oferecidas pela IES.  

São competências do monitor:  
I. participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, em tarefas condizentes com seu grau de conhecimento e 
experiência, no planejamento das atividades, no planejamento de aulas, no processo de 
avaliação, na orientação aos alunos e na realização de trabalhos práticos e 
experimentais;  

II. participar na prática do ensino, constituindo-se em elo entre professor e aluno, sempre 
sob supervisão do professor responsável pela disciplina;  

III. desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo docente 
responsável, sob orientação e supervisão do mesmo;  

IV. cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria;   
V. estar disponível para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas 

dúvidas;  
VI. afixar, junto à coordenação, seus horários de plantão;  

VII. preencher corretamente a Ficha de Ponto de Monitoria e entregá-la até o   
VIII. 5º (quinto) dia do mês subsequente à secretaria da Faculdade;  

IX. colaborar com a integração entre os estudantes, professor da disciplina e a faculdade;  
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X. avaliar o andamento da área e/ou disciplina, do ponto de vista discente;  
XI. participar ativamente dos encontros anuais de iniciação científica, pesquisa e extensão 

da FCC, bem como de outros eventos promovidos pela Instituição tais como: 
seminários, cursos, debates, sessões de estudo e experiências de trabalhos acadêmicos 
diversos.  

 
5.11.5 Estímulo a Atividades Acadêmicas  
  

Com relação a Atividades Acadêmicas, os cursos cuidam da prestação de serviços 
através de programas e/ou projetos, de atendimento à população em geral, sobretudo a mais 
carente, nos locais em que as atividades poderão ocorrer para minorar as fragilidades e/ou 
suprir as necessidades respectivas.  

Professores e alunos têm participação em Seminários, Simpósios, Congressos e 
Conferências, centrados em temáticas da área própria, onde irão exteriorizar seus pontos de 
vista, reflexões, a fim de obterem novas aprendizagens, via intercâmbios informativos e 
técnico-científicos.  

A IES tem como certa uma ligação intrínseca com a comunidade, ao dar ênfase ao 
fato de que programas de extensão devem existir para servir às reivindicações e necessidades 
comunitárias. Portanto, será mantido, com qualidade, um setor próprio para cuidar, 
proporcionar a elaboração e execução de planos e projetos de extensão para o atendimento à 
população, facultando o acesso direto dos futuros profissionais às dificuldades das pessoas de 
baixo poder aquisitivo da comunidade local.   

Caberá ao responsável por cada elemento do currículo, promover integradamente 
atividades de pesquisa operacional, de campo e/ou bibliográfica, que sirvam como elementos 
enriquecedores e atualizados do trabalho, tanto nas áreas pedagógica, social e da saúde, que 
possam incentivar e incrementar a produção de novos conhecimentos, descobertas e criação 
de novos métodos e técnicas. O aprofundamento da organização do trabalho intelectual, na 
análise de projetos, monografias, dissertações, estudos de casos, amostras, feiras, exposições, 
excursões de caráter científico, inquéritos sócios pedagógicos e o aperfeiçoamento do teor 
cognitivo, baseado em leituras, atualizações bibliográficas, debates, simpósios, seminários e 
outros.   

Na dimensão da Pesquisa, as programações relativas cuidarão da investigação 
teórica, levantamentos bibliográficos, seleção de material de apoio e outros, via coleta 
empírica, questionários, estatísticas, entrevistas e outros levantamentos, preparando o futuro 
profissional não só para aplicar e interpretar os conhecimentos da Educação, mas também 
para construí-los na medida em que a pesquisa o permitir.   

A Faculdade, através da iniciação científica e da metodologia de pesquisa, poderá 
estimular a elaboração de trabalhos com rigor científico e que problematizem dados da 
realidade, interroguem as instituições e provoquem a análise crítica e reflexiva sobre 
determinantes da Educação, das práticas e suas variáveis, de suas interpretações e das 
decisões com superação das dúvidas metodológicas, que culminará com a apresentação do 
Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).  
  
5.11.6 Iniciação Científica e Extensão  
  

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num tripé 
de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta Instituição. Essas 
relações devem ser construídas de forma indissociável, de maneira que a atividade fim 
(ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com competência, eficiência, adequação, 
responsabilidade e constante processo de atualização e aperfeiçoamento.  
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As práticas investigativas, associadas às ações extensionistas, caracterizam-se pelo 
desenvolvimento de pesquisas bibliográficas, estudos de caso, trabalhos de campo, sob 
orientação docente, adequadas ao início das atividades da Instituição, envolvendo equipes 
multidisciplinares constituídas por alunos dos cursos da Faculdade Cidade de Coromandel, 
com propósitos formativos, orientados pelos professores responsáveis pelas disciplinas 
pertinentes e pelo apoio do NIPPEE e seus integrantes.  

No que se refere aos trabalhos de campo, privilegiados como eixos integradores, 
podem se constituir por ações de levantamento e análise de dados e informações relevantes 
para a população da região. Têm como objetivo central pôr o estudante em contato com 
processos investigativos rigorosos, possibilitando o conhecimento de procedimentos e 
metodologias científicas, de forma a estimular nos alunos o desenvolvimento da capacidade 
investigativa, a familiaridade com as grandes questões de relevância para a população, a 
capacidade de sistematizar e interpretar os dados produzidos em campo, além das habilidades 
de atuar em equipes multiprofissionais.  

Responde, ainda, à necessidade atual de formação inter e multidisciplinar. As 
práticas investigativas devem ter potencial para associadas às atividades de extensão, se 
transformar, com a concretização do projeto institucional, em linhas de pesquisa na área dos 
cursos oferecidos. Com essa perspectiva, a LDB 9394/96, no seu art. 43, estabelece entre seus 
objetivos e metas para a Educação Superior “incentivar a generalização da prática da pesquisa 
como elemento integrante e modernizador dos processos de ensino aprendizagem em toda a 
educação superior, inclusive com a participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa”.  

A construção da prática da pesquisa científica na FCC deverá, assim, iniciar-se 
articulada aos cursos a serem implantados, como um processo de exercício de investigação, da 
pesquisa, do olhar interessado para a realidade que os circunda. Para a concretização dessa 
dinâmica de trabalho, exerce um papel fundamental a disciplina Metodologia Científica que 
contribui, nos cursos de graduação, para o desenvolvimento do raciocínio científico e da 
postura investigativa, ao tempo que instrumentaliza metodologicamente o aluno para o 
processo de pesquisa, como atividade fomentadora da produção de novos conhecimentos.  

A iniciação científica, atividade a ser desenvolvida pelos alunos sob orientação 
docente, é um investimento que visa contribuir para a formação de futuros pesquisadores.   

O Professor-Orientador é a pessoa que, ao interagir com o graduando, faz a mediação 
de um complexo processo de criação. A Faculdade Cidade de Coromandel incentiva a 
iniciação científica, por meio de trabalhos de conclusão de curso, estudos de casos e execução 
de projetos de pesquisa realizados dentro do seu contexto educacional.  
  
5.11.7 Programa de Apoio Financeiro  
  

Para alunos carentes comprovadamente e que possuem excepcional desempenho 
acadêmico aferido pelo Vestibular ou durante o Curso, que necessitam de auxílio financeiro 
para manterem a continuidade de seus estudos, a Faculdade Cidade de Coromandel, oferecerá 
benefícios aos estudantes tais como descontos na mensalidade.   

A instituição já firmou convênios com instituições em funcionamento para o apoio 
dos mesmos como o FIES – Financiamento Estudantil do Governo Federal e participa do 
PROUNI (Programa Universidade para Todos) oferecendo bolsas de estudo e empresas de 
nossa cidade.  
 
5.11.8 Programa de Intermediação e Acompanhamento dos Estágios não Obrigatórios 
Remunerados 
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O estágio não obrigatório remunerado é uma atividade opcional, remunerada, 
geralmente realizada nos anos finais da graduação, no qual o estudante terá a possibilidade de 
adquirir experiência na área do curso em que está matriculado, sempre sob a supervisão de um 
profissional no local do estágio e sob a orientação de um professor orientador na FCC.  

O acadêmico que estiver pleiteando o estágio não obrigatório remunerado deverá 
procurar a coordenação do seu curso e verificar se o mesmo cumpre os requisitos descritos no 
Projeto Pedagógico do Curso para iniciar um processo de solicitação de estágio. Para realizar 
qualquer estágio NÃO OBRIGATÓRIO, o estudante deve estar com sua matrícula 
regularizada, e deve apresentar desempenho acadêmico e frequência satisfatórios. Se tudo 
estiver de acordo, basta encontrar a vaga de estágio desejada e preencher a documentação 
necessária disponível no site da FCC através do NIPPEE e Internacionalização. 
 
5.11.9 Programa de Participação em Centros Acadêmicos ou Intercâmbios Nacionais e 
Internacionais 
 

O curso de direito da FCC prevê a criação, em conjunto com as normativas 
institucionais da IES de Programa de Participação dos discentes e docentes em Centros 
Acadêmicos ou Intercâmbios Nacionais e Internacionais. Para tanto, pretende-se estabelecer 
parcerias e convênios que viabilizem a interlocução das ações locais/regional com a 
perspectiva internacional e transnacional dos acadêmicos de direito. 
 
5.12 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 
 

A gestão do curso de direito da FCC considerará, tanto na atuação da coordenação de 
curso, corpo docente, NDE e colegiado os resultados obtidos nos processos de avaliação 
interna e externa a serem considerados: 

 Os resultados das avaliações externas realizadas pelos acadêmicos: 
o ENADE: realizado pelos discentes, conforme cronograma estabelecido, que 

possibilitará a adequação dos resultados obtidos nos componentes das provas e 
melhor direcionamentos das atividades docentes; 

o Avaliações Institucionais e Avaliações do Curso de direito e outros da IES: 
realizadas pela IES junto aos órgãos competentes que poderá nutrir com 
informações e feedbacks do processo avaliativo e de aprendizagem 
estabelecido; 

o OAB: realizado pelos discentes, conforme cronograma estabelecido pela 
própria entidade de classe, o que possibilitará o calibramento das atividades 
docentes ao longo da aplicação de ensino e aprendizagem; 

 Os resultados das avaliações internas realizadas pelos acadêmicos: 
o CPA: através de seus questionamentos direcionados a todos os setores da IES, 

se coloca como uma ferramenta capaz de auxiliar no processo de gestão do 
curso de direito, alinhando o corpo técnico e alunado, apontando para as 
principais necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos administrativos e 
docentes. 

o Autoavaliação dos discentes durante a realização do estágio curricular 
obrigatório (Clínica Jurídica): conforme previsão estabelecida no Manual de 
Estágio acadêmico. 

O planejamento engloba ações que vão desde a análise situacional do processo de 
ensino e aprendizagem, até a projeção, execução e controle da gestão do curso, o qual são 
definidos, no campo dos resultados e do desempenho acadêmico, os objetivos estratégicos, as 
estratégias, as metas e as ações a serem desenvolvidas para a consecução dos novos resultados 
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almejados. Os resultados das avaliações internas e externas serão disponibilizados à 
comunidade acadêmica com publicação dos atos nos quadros de avisos internos da IES. 

O acompanhamento e delineamento de processo auto avaliativo do curso está 
previsto nas atividades administrativas da coordenação, bem como no estabelecimento dos 
calendários da CPA da IES, bem como nos processos de autoavaliação do estágio curricular 
obrigatório definido na Clínica Jurídica FCC. 
 
5.13 Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel possui a Revista Agroveterinária, Negócios e 
Tecnologias e a Revista Saúde e Educação. Ambas possuem como objetivo a publicação de 
trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade. As revistas podem ser acessadas por 
meio dos links http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-agroveterinarianegocios-e-tecnologias e 
http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saude-e-educacao.   

A prioridade é o fortalecimento das áreas agroveterinárias, negócios, tecnologias, 
saúde e educação, e, de forma interdisciplinar aplicável ao direito nas áreas de saúde, 
tecnologia, educação jurídica e ambiental, para mostrar o que se está fazendo para o 
fortalecimento dos demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim, embasamentos 
teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em campo, no interior dos cenários 
de prática – Clínicas de Saúde e Centros Municipais de Saúde, demais unidades, hospitais e 
faculdades sob a forma de artigos científicos, de revisão, relatos de caso, artigos didáticos e 
produtos do enfrentamento dos problemas vivenciados em campo poderão ser publicados.  

As revistas possuem como missão publicar, semestralmente, artigos técnicocientíficos 
escritos por pesquisadores de graduação e pós-graduação da FCC, estimulando a pesquisa e 
divulgação do conhecimento científico nas áreas de Ciências Administrativas, Ciências 
Contábeis, Engenharias, CST, Educação e Jurídica. Em ambas as revistas os estudantes são 
estimulados a publicar os trabalhos qualificados produzidos durante o curso.  
  
5.14 A comunicação e a Intercomunicação no Curso  
  

No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento 
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores, e 
posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e de administração 
acadêmica.  

O Portal Educacional da FCC conjuntamente com a CPA são as principais ferramentas 
de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e 
à comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à 
comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, 
da pesquisa ou da extensão.  

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e professores têm 
acesso as mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a deles com os canais 
formais da Faculdade.  

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail para 
que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu dia a dia.  

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a 
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. O curso 
usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, frequência, conteúdo 
ministrado e permite o diálogo permanente entre professores e alunos.  
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Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matrícula acadêmica, são solicitados a 
cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos são parte 
integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor) e 
multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas de 
apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria.  

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FCC. Trata-se de um 
espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade na forma de 
notas curtas e rápidas.  

O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de notícias diversas 
de interesse específico de alunos e professores.  
 
5.15 Acompanhamento de Egressos 
 

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Coromandel está 
fundamentada na possibilidade de discussão das ações que são realizadas pela instituição 
voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo em vista o aperfeiçoamento dos 
cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar as competências e as habilidades dos 
discentes bem como a participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas 
pela instituição.   

Por meio da política de acompanhamento a instituição acompanha o egresso sendo 
possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações obtidas construir 
indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela 
IES e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e na sociedade. Deve-se levar em 
consideração que tais informações são importantes indicadores para o aperfeiçoamento dos 
próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo de oferta educacional da IES.   

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a 
inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES acompanhe de 
forma contínua as mudanças e as necessidades atuais do mercado possibilitando assim a 
revisão e organização das propostas de formação dos cursos objetivando formar profissionais 
cada vez mais qualificados para o mercado.   

A    política de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição para o 
mercado de    trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da relação iniciada 
desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o entendimento que a política de 
acompanhamento ao egresso não começa logo após a colação de grau. Ela deve se iniciar 
enquanto o aluno está se preparando para sair âmbito acadêmico para atuar no mundo do 
trabalho. Neste momento ocorre a necessidade de orientações específicas para que o mesmo 
possa se sentir mais seguro e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.   

Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o Programa 
de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte de informações para a 
autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de Coromandel.  
 
5.16 Processo de Autoavaliação 
 

O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de Direito está intrinsecamente 
articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua trajetória. A FCC conta, em 
sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela 
condução dos processos de avaliação interna da instituição, tanto no âmbito docente, quanto 
discente, de gestão e de infraestrutura.  
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As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo Colegiado do 
Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta forma, para a 
consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.  

Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza 
avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os alunos são 
convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às disciplinas, ao corpo 
docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são gerados resultados que são 
discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a elaboração de estratégias que devem 
ser adotadas para o saneamento das fragilidades apontadas.  

Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários 
específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os docentes 
apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram aulas, completando 
assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são 
apresentados e discutidos com os professores e estudantes.  

Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas pontuais 
dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a representação discente. São 
realizadas reuniões com os estudantes representantes de turma, quando é possível avaliar a 
percepção dos graduandos em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só aproximar 
os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a comunicação no curso, 
mas também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.  
 
5.16.1 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso 
 

Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FCC sempre se 
mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos processos e políticas 
institucionais propostas em nosso PDI.  

As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento, 
autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de melhorias, 
tanto na organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e corpo docente, para que 
possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à excelência no processo de ensino e 
aprendizagem.   

A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos 
direcionados a todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta aproximadora entre a 
Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando para as principais necessidades e 
anseios dos acadêmicos, técnicos administrativos e docentes.  

E o Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a FCC 
sempre teve participação ativa, traz à tona as potencialidades e as fragilidades de nosso 
alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de conhecimentos gerais e específicos, 
podendo assim também servir de ferramenta para diagnose e intervenção na busca de um 
egresso com as características solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais do 
curso de Direito.  

A FCC percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e tenta 
sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes de informação 
fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo e qualquer processo de 
modificação e/ou melhoria aplicado na IES.  
 
5.16.2 Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) considera que a avaliação do 
desempenho escolar em seus cursos deve: 
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I. Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica formativa, 
que realimente permanentemente o processo educativo em seus objetivos, conteúdos 
programáticos e procedimentos de ensino; 

II. Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da 
disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógica administrativa em 
diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenação de Curso, a 
Coordenação Acadêmica e a Direção Geral da Faculdade, com vistas a assegurar a 
qualidade da formação do profissional e do cidadão. 

A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino aprendizagem 
como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento do aluno nas 
atividades curriculares e de ensino de cada disciplina. São atividades curriculares de ensino as 
preleções, pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio 
curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas nos planos de ensino, 
aprovados pelos Colegiados de Curso. 

Os procedimentos de avaliação do processo de ensino e aprendizagem dar-se-á com 
base nos critérios fixados pela IES, constituídos por um processo contínuo e sistemático, de 
natureza diagnostica formativa, que realimente permanentemente ao processo educativo em 
seus objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino; por meio de estratégias e 
de instrumentos diferenciado articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os 
domínios de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino; mantendo a coerência entre 
as propostas curriculares, o plano de ensino desenvolvido pelo professor e o próprio processo 
de avaliação do desempenho e rendimento escolar do aluno. A avaliação de desempenho 
escolar integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre 
a frequência e o aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada 
disciplina.  

Conforme normativa institucional que dispõe o Procedimentos de Avaliação do 
Processo de Ensino e Aprendizagem, no § 3º - O aproveitamento do aluno é avaliado 
mediante a elaboração de 1 (um) Bloco Temático Avaliativo, 1 (uma) Avaliação Livre e 1 
(uma) Prova Unificada expressando-se o resultado de cada avaliação em notas específicas e 
previamente determinadas: 

 
Bloco Temático Avaliativo (BLT) será avaliado em 30,0 (trinta) pontos, subdivididos 
em BLT-1 no valor de 15 pontos e BLT-2 no valor de 15 pontos; e Avaliação Livre 
(AVL) será avaliada em 20,0 (vinte) pontos; e Prova Unificada (PU) será avaliada em 
50,0 (cinquenta) pontos. 

 
5.17 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de Ensino 
Aprendizagem 
 

As tecnologias de informação e comunicação imprimem à educação uma nova 
realidade. Na Faculdade Cidade de Coromandel são vários os recursos tecnológicos utilizados 
na aplicação dos processos de ensino e de aprendizagem. 

O sistema acadêmico da IES o qual é utilizado por todos os setores institucionais, 
pelo aluno e pelo docente, é interligado e multifacetado, munindo a todos de diversas 
informações pessoais e acadêmicas e possibilitando acessibilidade comunicacional e 
interatividade entre os membros. 

A biblioteca virtual oferece ao aluno da instituição um acervo digitalizado, completo 
e atualizado para dar suporte teórico à sua formação, com mais de 9.000 exemplares 
ampliados anualmente.  
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Na Faculdade Cidade de Coromandel, a relação entre tecnologias de informação e 
comunicação com os processos de ensino e de aprendizagem ocorre no Ambiente Moodle de 
Aprendizagem. Nele é possível associar inúmeros recursos que propiciam discussões 
mediadas, tais como fóruns, vídeoaulas, atividades síncronas e assíncronas que permitem ao 
aluno o contato com uma atividade mais significativa, pois perpassa uma aprendizagem 
centrada no aluno, colaborativa e corresponsável. 

Além desses recursos a IES faz uso das mídias sociais para dar suporte ao processo 
de comunicação, visto que as mesmas possibilitam um maior dinamismo. Desse modo, serão 
intensificado o uso dos grupos de comunicação nas redes sociais, como exemplo, o Facebook, 
Instagram e WhatsApp para, além da informação, criando interação entre os sujeitos do 
processo de ensino e aprendizagem, garantindo e possibilitando a comunicação interativa 
viabilizando diferentes formas de contato por meio de soluções tecnológicas inovadoras. 

Em outras palavras, os recursos de tecnologias de informação e comunicação 
asseguram a execução do PPC, viabilizam as ações acadêmico administrativas, garantem a 
acessibilidade comunicacional, possibilitam a interatividade entre os membros da comunidade 
acadêmica e apresentam soluções tecnológicas inovadoras. 
 
5.18 Número de Vagas 
 

O curso de Direito da FCC prevê a abertura de 100 (cem) vagas anuais a serem 
disponibilizadas no período noturno, conforme estudo qualitativo e quantitativo realizado pela 
IES. 
 
5.19 Responsabilidade Social 
 

Entende-se “responsabilidade social” como um conjunto de iniciativas estratégicas 
que pensem e afirmem o indivíduo, a comunidade e a sociedade, na sua dimensão 
emancipatória e cidadã, a FCC explicita a sua responsabilidade social ao perceber o ser 
humano além da sua individualidade, como um integrante do corpo da sociedade e, sobretudo, 
ao cumprir os seus deveres e obrigações para com a esta sociedade.  

A Faculdade Cidade de Coromandel tem um compromisso social ancorado em 
valores: “liberdade, cidadania, comprometimento social, justiça, democracia, educação e 
respeito, identidade, criatividade, responsabilidade, pluralidade de ideias, integração, e 
consciência ética”, desde sua fundação.  

Preocupa-se com o planejamento de ações que promovam a inclusão social da 
comunidade e que contribuam para a construção da sua cidadania, visando o desenvolvimento 
pessoal, cultural, profissional e social. 
 
5.20 Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do PPC 
 

A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização 
didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação institucional 
através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua representatividade nos órgãos 
colegiados de Curso, uma vez que o corpo discente possui direito de voz e voto. Tais órgãos 
são fórum onde as reformulações e alterações do PPC são analisadas e estão 
regulamentados/institucionalizados.   

A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para 
acompanhamento e avaliação do PPC.   
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PARTE III – CORPO DOCENTE 
 
6. Corpo Docente 
 
6.1 Núcleo Docente Estruturante - NDE 
 
O Curso de Direito da FCC conta com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) composto por 
docentes de elevada formação e titulação, como órgão consultivo responsável pela concepção 
de seu projeto pedagógico, e que tem por finalidade promover sua atualização e revitalização.  
 
6.1.1 Atribuições e Critérios de Composição do Núcleo Docente Estruturante- NDE  
 

O Núcleo Docente Estruturante- NDE terá as seguintes atribuições, de acordo com a 
Resolução N° 1, de 17 de junho de 2010.  

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.   

V. participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso definindo sua 
concepção e fundamentos; participando da revisão e atualização periódica do projeto 
pedagógico do curso para análise a aprovação do Colegiado de Curso;  

VI. analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;  
  

Os critérios de composição do Núcleo Docente Estruturante- NDE devem atender no 
mínimo, os seguintes: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 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.  

 
Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de direito FCC 

Nome Titulação Regime de Trabalho 
 

Guilherme Ricardo de Assis Ferreira Mestre Parcial  

Júlio Alves Caixêta Junior  Mestre Parcial  

Maria Célia da Silva Gonçalves Doutora Parcial  

Michelle Lucas Cardoso Balbino Doutora Integral  

Gilmar Antoniassi Junior  Doutor Parcial  
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Existe um estudo de avaliação periódica para verificação do impacto do sistema de 
avaliação de aprendizagem na formação do discente. 
 
6.1.2 Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 
 

O núcleo docente estruturante se reunirá semestralmente, como regra e em caráter 
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a sua 
implantação, irá impactar positivamente no acompanhamento dos processos acadêmicos, na 
consolidação das ações e na reavaliação do projeto pedagógico do curso, através de reuniões 
periódicas, cujas deliberações estão registradas nas atas de reunião. 
 
6.1.3 Titulação e Formação Acadêmica do NDE 
 

A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04/ e 
Resolução n° 01 de 17 de junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes com 
titulação stricto sensu para o curso, no qual 05 (cinco) docentes com aderência passaram a 
fazer parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a implantação do projeto de 
curso.  
 
6.1.5 Regime de Trabalho do NDE 
 

Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou 
integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e 
possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal dessa 
proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos até o reconhecimento do 
curso e continuidade. Temos consciência da importância desses profissionais para o pleno 
desenvolvimento das ações e do engajamento dos mesmos com a política pedagógica 
institucional e as mudanças que as novas tecnologias e a globalização proporcionam. 
 
6.2 Coordenador do Curso 
 

A administração acadêmica do Curso de Direito da FCC é realizada por uma 
estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de sua coordenadora, do Núcleo 
Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, os quais, através do desenvolvimento 
de seus respectivos papéis dentro do organograma institucional. 
 
6.2.1 Atuação do Coordenador do Curso 
 

O Coordenador de Curso é apresentado pela Coordenadoria Acadêmica e designado 
pelo Diretor Geral. O mandato do Coordenador de Curso é de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução nas eventuais ausências ou impedimentos o Coordenador de Curso será 
substituído por um membro indicado pela Coordenadoria Acadêmica e designado pelo Diretor 
Geral . Cabe ao Coordenador do Curso:  

I. representar o Curso junto a autoridades e órgãos da IES;  
II. elaborar e manter atualizado o regulamento do Curso, e aprovar os programas e planos 

de ensino de suas disciplinas;  
III. supervisionar os trabalhos de registro acadêmico;  
IV. elaborar os projetos pedagógicos de cada Curso e executá-los, depois de aprovados 

pela Coordenação Pedagógica;  



                                                                    
 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 
 
 

 

V. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos transferidos e 
diplomados;  

VI. sugerir e indicar a contratação, promoção ou dispensa de pessoal docente e do pessoal 
técnico-administrativo vinculados ao Curso;  

VII. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades didático pedagógicas atribuídas 
aos professores, inclusive o cumprimento de horários e jornada de trabalho;  

VIII. elaborar, de acordo com os critérios aprovados pela Coordenação Acadêmica, a 
avaliação periódica do desempenho dos professores, e participar da Avaliação 
Institucional;  

IX. zelar pelo cumprimento da carga horária das disciplinas, assim como do conteúdo 
programático;  

X. encaminhar ao Conselho Superior de Administração, devidamente fundamentada, 
representação contra atos de professores ou propostas de afastamento de docentes que, 
no desempenho de suas funções, demonstrem incompetência científica, incapacidade 
didática ou procedimento incompatível com os objetivos da IES;  

XI. zelar pela observância dos prazos e normas didáticas, dando conhecimento das 
ocorrências ao Coordenador Acadêmico; XII. colaborar na organização do calendário 
escolar;  

XII. elaborar a grade horária das aulas e demais atividades escolares relativas ao curso, e 
gerenciar sua execução;  

XIII. planejar e coordenar a execução de atividades acadêmicas extracurriculares ligadas ao 
curso;  

XIV. executar e fazer executar, no âmbito de suas atribuições, as decisões dos órgãos 
Colegiados;  

XV. apresentar ao Coordenador Acadêmico o relatório semestral das atividades 
desenvolvidas no período letivo;  

XVI. executar e responder pela execução do funcionamento dos estágios  
XVII. curriculares;  

XVIII. exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este Regimento ou 
normas deste emanadas.  

 
6.2.2 Titulação e Formação do Coordenador do Curso  
 

A titulação da coordenadora de curso é stricto sensu em nível de doutorado e a 
mesma possui mais de 5 anos de experiência docente e experiência profissional na área 
jurídica, que contribui muito para o engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas 
juntamente com o NDE. 
 
6.2.3 Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 
 

O Regime de Trabalho da Coordenadora do curso será integral de 40h e a mesma terá 
em média 12 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar disciplinas no decorrer do 
curso. 
 
6.2.2 Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do(a) Coordenador(a)  
 

A coordenadora é professora universitária, advogada, doutora em Direito pelo 
Uniceub, mestre em Sustentabilidade Socioeconômico e Ambiental pela Escola de Minas pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Além disso, possui especialização em Direito, 
Impacto e Recuperação Ambiental pela Escola de Minas pela Universidade Federal de Ouro 
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Preto (UFOP), pós-graduação em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e pós-graduação em Direito Público pela Sociedade Universitária Gama 
Filho. Tem experiência na área de gestão educacional (coordenação em direito desde 2015), 
além de atuar na área de direito ambiental/sustentabilidade e multinacionais (empresarial 
transnacional). 
 
6.3 Colegiado de Curso 
 
6.3.1 Composição do Colegiado de Curso 
 

O Colegiado de Curso é órgão consultivo da Coordenação de Curso, destinado a 
subsidiar a política de ensino nos respectivos cursos e colaborar na sua execução. O 
Coordenador de Curso tem voto de Minerva quando houver empate nas decisões tomadas. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre e, 
extraordinariamente, com a homologação do Diretor Geral, por convocação do Coordenador 
Acadêmico, ou do Coordenador de Curso, ou ainda por convocação de 2/3 (dois terços) de 
seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso poderá ser substituído por 
um professor do curso, com a anuência do Coordenador Acadêmico, que solicitará sua 
designação ao Diretor Geral. 

O Núcleo Docente Estruturante assessorará o Colegiado de Curso nas suas ações, 
conforme as competências do mesmo. Sua composição obedece à legislação específica. 

O colegiado de curso será composto: 
I. Coordenador do Curso, seu presidente;  

II. 02 (dois) professores do corpo docente do curso, eleitos por seus pares;  
III. 02 (dois) discentes do curso, eleito por seus pares; 
IV. 02 (dois) representante do corpo técnico-administrativo eleito por seus pares; 
V. 02 (dois) representante da sociedade civil; 

O Colegiado de Curso será responsável pelo planejamento, distribuição e execução 
das tarefas que lhe forem peculiares, em todos os níveis e para todos os fins da educação 
superior, atendidas as determinações dos órgãos superiores de coordenação do ensino, 
pesquisa e extensão, na forma deste Regimento. 

Compete ao Colegiado de curso: 
I. Avaliar e atualizar, sempre que houver necessidade, o Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC;  
II. Analisar e aprovar os planos de ensino das unidades curriculares dos cursos, propondo 

alterações quando necessárias;  
III. Estabelecer formas de acompanhamento e avaliação dos cursos, por meio de atos 

legais da educação superior, em articulação com a Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), inclusive acompanhando e auxiliando-a na divulgação dos resultados;  

IV. Elaborar proposta do calendário acadêmico anual dos cursos, encaminhando-a para a 
Diretoria da IES, que unificará as informações;  

V. Apreciar convênios, no âmbito acadêmico, referentes aos cursos, encaminhando-os 
para parecer ao Diretor da IES;  

VI. Decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões apresentadas 
por docentes e discentes;  

VII. Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhá-los a 
Diretoria da IES;  

VIII. Propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o bom 
funcionamento do curso, registrando-as em formulários próprios;  
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IX. Apresentar ao CONSUAD especificidades do curso referentes às Atividades 
Complementares, Extensão, Estágios Curriculares e Trabalhos de Conclusão de Curso, 
para aprovação; 

X. Avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes curriculares do curso, 
visando garantir-lhe a qualidade didático-pedagógica e a interdisciplinaridade;  

XI. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;  
XII. Solucionar as dúvidas que porventura surgirem na aplicação deste Regulamento.  
 

Das decisões do colegiado de curso, em matéria de sua competência, cabem recursos 
ao CONSUAD, respeitado o prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da publicação da 
decisão. 

O colegiado do curso de Direito da FCC deverá promover sua autoavaliação, 
realizando o levantamento das ações realizadas e seu encaminhamento, a fim de avaliar o 
desempenho do colegiado e propor futuras modificações que possam potencializar o trabalho 
do órgão. Esta autoavaliação ocorrerá anualmente através de questionário objetivo contendo 
questionamentos sobre a qualidade, imparcialidade, representatividade e velocidade na 
tomada de decisões encaminhadas ao colegiado, que terá seus resultados tabulados em 
gráficos e discutidos entre os membros do colegiado durante suas reuniões ordinárias ou 
extraordinárias. 

O colegiado do curso de Direito da FCC utilizará como sistema de suporte de 
registro de suas deliberações a realização de atas das reuniões e a solicitação da 
documentação das demandas por memorando e ofícios necessários. A gestão documental 
desses procedimentos e operações técnicas referentes à atuação do colegiado ficará disponível 
à comunidade acadêmica com publicação dos atos nos quadros de avisos internos da IES. 
 

 
 
6.3 Corpo Docente 
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6.3.1 Titulação do Corpo Docente e Percentual de Doutores 
 

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto 
pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida predominantemente 
em programa de pós-graduação stricto sensu, possuindo 70 % do seu quadro de docentes em 
mestres e doutores. 

 
Docentes Nº % 

Total 10 100% 
Doutores 03 30% 

Mestres 04 40% 

Especialista 03 30% 

Stricto Sensu 07 70% 
 

6.3.2 Regime de Trabalho do Corpo Docente 
 

A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de 80% em regime 
de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de 
desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasses, monitorias e 
principalmente de iniciação científica.  

Nesta previsão buscando a interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão 
ser do núcleo comum e do específico, com previsão de docentes em regime trabalho parcial e 
integral de 80%, quando considera-se os professores previstos para os dois primeiros anos do 
curso. 
 

Docentes Nº % 
Total 10 100% 

Horistas 02 20% 
Parciais 07 70% 
Integrais 01 10% 
Parciais e Integrais 08 80% 

 
OBS: O quadro com distribuição dos professores e seus regimes de trabalho consta no 
Apêndice I deste PPC. 
 
6.3.3 Tempo de Experiência Profissional em sua Área de Atuação Docente 
 

Dos 10 docentes previstos para atuarem nos dois primeiros anos de funcionamento 
do curso, mais de 90% apresentam mais de 05 anos de experiência profissional. 
 

Nome Titulação 
Tempo de Experiência Profissional - 

Fora do Magistério 
 

Camila Fajioli Vieira Pirola Especialista 10 anos  

Fernando Breno Vieira Valadares Especialista 07 anos  

João Batista Ferreira Mestre 11 anos  

Guilherme Ricardo de Assis Ferreira Mestre 12 anos  

Lásaro José Amaral Mestre 15 anos  

Roberto Carlos Alves de Oliveira 
Júnior 

Especialista 4 anos  
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Júlio Alves Caixêta Junior  Mestre 10 anos  

Maria Célia da Silva Gonçalves Doutora 7 anos  

Michelle Lucas Cardoso Balbino Doutora 13 anos  

Gilmar Antoniassi Junior  Doutor 14 anos  

 
6.3.4 Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 
 

Dos 10 docentes previstos para atuarem nos dois primeiros anos de funcionamento 
do curso, mais de 80% apresentam mais de 05 anos de experiência no magistério superior. 
 

Nome Titulação Tempo de Magistério no Ensino Superior 

Camila Fajioli Vieira Pirola Especialista - 

Fernando Breno Vieira Valadares Especialista 06 anos 

João Batista Ferreira Mestre 08 anos 

Guilherme Ricardo de Assis Ferreira Mestre 11 anos 

Lásaro José Amaral Mestre 11 anos 

Roberto Carlos Alves de Oliveira 
Júnior 

Especialista 3 anos 

Júlio Alves Caixêta Junior  Mestre 07 anos 

Maria Célia da Silva Gonçalves Doutora 24 anos 

Michelle Lucas Cardoso Balbino Doutora 10 anos 

Gilmar Antoniassi Junior  Doutor 13 anos 

 
6.3.6 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
 

Dos docentes do curso de Direito da FCC, 60 % (sessenta por cento), considerando 
os previstos para os dois primeiros anos do curso, apresentam mais de 09 (nove) publicações 
nos últimos 03 (três) anos.  
 
 



 

PARTE IV – INFRAESTRUTURA 
 
7. Infraestrutura  
 
7.1 Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais  
 

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes a 
participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de desenvolvimento 
pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação em determinados 
ambientes e atividades com base na deficiência.   

Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse 
profissional. Para a efetivação deste, a IES deve disponibilizar serviços e recursos de 
acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.   
 
7.1.1 Necessidades Auditivas 
 

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala 
por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:   

 Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas não impede 
o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, com ou 
sem a utilização de um aparelho auditivo;   

 Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o indivíduo 
de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de adquirir, 
naturalmente, o código da língua oral.   

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza no projeto pedagógico de cada 
curso a inclusão da disciplina de libras.   

A FCC conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com deficiência 
auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de recebimento e envio de 
mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.   

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de 
introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o diferente. 
Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia comum envolvendo os 
coordenadores de curso, professores e alunos ambos compromissados com o atendimento à 
diferença, para que o processo de incluir se efetive a FCC buscará constantemente o 
treinamento dos profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na participação de 
projetos e eventos que abordem o tema.   
 
7.1.2 Necessidades Físicas 
 

Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas 
comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de 
lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou 
adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
dos corpos humanos, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 
(BRASIL, 2004, p. 02).   
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A Faculdade Cidade de Coromandel proporciona condições de acesso e utilização de 
todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida.   

 A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores 
administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de convivência.  

 Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.   
 Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de deficiência 

física são remanejados para salas de fácil acesso.   
 
7.1.3. Necessidades Visuais  
 

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor 
correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:  

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho após 
a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do melhor 
olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a cegueira 
representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do 
método Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e 
equipamentos especiais para a sua educação;  

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, 
após correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que 
permite ao educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos 
didáticos e equipamentos especiais.   

 A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o 
caminho a ser percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil 
de alerta que é usado para sinalizar situações que envolvem risco de 
segurança.   

 A instituição disponibilizará softwares instalados em máquinas especificas 
com fones de ouvido para atender ao aluno.   

 A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático 
impresso em tamanho diferenciado.   

 Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um 
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.  

 
7.2 Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI  
 
A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado para a realização das atividades 
dos professores contratados em tempo integral, que funciona em gabinetes equipados com 
armários individualizados, mesa para reunião, computador interligado à Internet, com 
disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus notebooks, quadro 
branco, impressora, ar condicionado e demais materiais necessários, em ótimas condições de 
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, privacidade, conservação e comodidade.  
O setor disponibiliza aos professores TI, salas para atendimento individualizado aos alunos, 
possuindo uma mesa com três cadeiras, armários para uso individualizado para guarda dos 
materiais pessoais com segurança, ótimas condições de acessibilidade, conservação, 
iluminação e ventilação natural e onde é disponibilizado material de papelaria para utilização 
durante as atividades pertinentes à sala.  
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Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento dos 
planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas, pesquisas e atendimento aos 
discentes de forma individual ou em grupos. 
 
7.3 Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 
 

O curso de Direito dispõe de uma sala para os serviços acadêmicos relacionados à 
coordenação do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do curso e 
este espaço encontra-se em ótimas condições de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de 
ordem técnico-administrativa e acadêmica a ser realizado pela coordenação do curso. O 
espaço possui mesa de trabalho completa (com computador conectado à internet e com acesso 
à Wi-Fi, geladeira, data show fixo no teto, tela retrátil de projeção, sofás, tapetes,  impressora 
e fornecimento de material de papelaria de acordo com a necessidade), quadro branco de 
avisos e mesa de reunião.  O espaço é bem ventilado e há acesso à internet.  
 
7.4 Sala de Professores 
 

A sala disponível aos professores dos cursos atende de maneira excelente às 
necessidades institucionais, local amplo, iluminado, conservado, limpo e arejado (climatizado 
por ar condicionado), com ótima acústica, possui armários de utilização pessoal o que traz 
segurança para a guarda e manutenção dos materiais dos docentes, sofá, televisão, mesa do 
café, geladeira e quadro de avisos. Possui uma mesa para reuniões (que comporta até 15 
pessoas sentadas), computadores conectados à internet via cabo, possui jogos para utilização 
dos professores, impressora (com disponibilização de todos os materiais de papelaria 
necessários) e possui instalações elétricas para utilização de diferentes equipamentos de 
informática e acesso a internet (Wi-Fi), atendendo as necessidades institucionais, à 
acessibilidade e os recursos tecnológicos. Este espaço fica ainda aberto à proposição de 
recursos tecnológicos diferenciados, tais como, a disponibilização de tablet’s para uso dentro 
deste espaço, com fim de trabalho e/ou lazer.   

A sala dos professores passa por avaliação periódica através dos questionamentos 
levantados na CPA voltada à infraestrutura e o plano de avaliação periódica de espaços e de 
gerenciamento da manutenção patrimonial disponibilizada aos docentes, e utilizando estas 
informações são realizadas as adequações necessárias para que possa ser proporcionado aos 
docentes, maior conforto e amplas possibilidades de utilização em diferentes cenários.   
 
7.5 Salas de Aula 
 

Para atendimento das atividades de ensino referentes aos dois primeiros anos de 
funcionamento do curso de Direito, a Faculdade Cidade de Coromandel possui quatro salas de 
aula com capacidade para comportar até 50 (cinquenta) alunos em cada, todas climatizadas e 
com forro em laje, piso em cerâmica ou granito (garantindo o acesso irrestrito por possuírem 
rampas e não possuírem degraus na entrada), possuem placas em BRAILE para acessibilidade 
dos portadores de necessidade visuais, revestimento externo em pastilhas de cerâmica e cada 
sala possui quadro; com instalações elétricas para receberem equipamentos de apoio para o 
ensino (computadores, vídeos, TV’s, projetores multimídia, etc) e com acesso à internet Wi-
Fi. Em todas as salas, os equipamentos de multimídia são fixos pensando na melhoria dos 
recursos midiáticos para docentes e discentes.  
As salas de aula atendem às atuais necessidades institucionais, considerando a acessibilidade, 
os recursos tecnológicos estando em constante avaliação por meio da CPA e pelo plano de 
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avaliação periódica dos espaços e gerenciamento de manutenção patrimonial e há uma 
projeção de ampliação destas de acordo com a demanda, incluindo o atendimento a 
proposição de recursos tecnológicos diferenciados como a instalação de lousas virtuais nas 
salas de aula e utilização de software com realidade aumentada. 
 
7.6 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 
 

A FCC oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática, 
dispondo de um ótimo número de equipamentos, que atende às necessidades dos usuários para 
as devidas atividades. A IES ainda conta com uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área 
educacional. 
 
7.7 Biblioteca 
 
7.7.1 Bibliografia Básica 
 

A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar, 
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela Coordenação 
do Curso e seu Colegiado. 

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem plenamente 
o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas do Sistema Integrado 
de Bibliotecas, denominadas setoriais. 

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular, sendo 
no mínimo dois deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma física. Os livros 
físicos serão disponibilizados na proporção média de 08 (oito) exemplares. 
 
7.7.2 Bibliografia Complementar 
 

As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade 
curricular, sendo todos ofertados na forma virtual.  
 
7.7.3 Periódicos Especializados 
 

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e assinaturas 
impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e fulltext. 
 
7.7.4 Bases de Dados Assinadas 
 

Encontra-se disponível uma base de dados de periódicos bem como de biblioteca 
virtual, visando suprir o acervo impresso, bem como facilitar o acesso à informação aos 
docentes e discentes. 
 
7.7.5 Base de Dados de Livre Acesso 
 
SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica On-line) 
- base de dados voltada para a publicação de artigos científicos. Link: https://scielo.org/  
 
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados - acadêmicos e de pesquisa realizados pelos 
servidores, disponibiliza livros e revistas editados pela Câmara, obras raras, publicações em 
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áudio, documentos e publicações do acervo, relacionadas à atividade legislativa. Link: 
https://bd.camara.leg.br/bd/  
 
Lexml - focada na área jurídica, porém indica-se utilizar apenas para pesquisa da doutrina e 
não de informações legislativas e de jurisprudência (indica-se ir diretamente aos sites oficiais 
do Planalto e Tribunais para pesquisa). Link: https://www.lexml.gov.br/  
BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - que integra os sistemas de 
informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. 
Link: http://bdtd.ibict.br/vufind/ 
 
Catálogo de Teses e Dissertações Capes – acervo com os principais trabalhos científicos 
existentes no Brasil. Link: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/  
ArXiv - repositório temático especializado em física, matemática, computação, estatística e 
biologia. Link: https://arxiv.org/ 
 
BVS – Biblioteca Virtual em Saúde – a biblioteca concentra fontes de informação em saúde 
voltadas para pesquisas e projetos científicos. Link: https://bvsalud.org/ 
O BVS possui foco em Ciências da saúde abrangendo: 
• Medline - contém citações de periódicos e resumos da literatura biomédica de todo o 
mundo. Link: http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p&form=F  
• Lilacs – Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde. Link: 
https://lilacs.bvsalud.org/  
• PubMed – Biblioteca Nacional de Medicina (Centro Nacional de Informações sobre 
Biotecnologia). PubMed fornece acesso gratuito ao MEDLINE e links para artigos de texto 
completo, quando possível. Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/   
 
Arca - banco de dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - repositório institucional 
desenvolvido para disseminar e preservar a produção intelectual produzida pela instituição. 
Link: https://www.arca.fiocruz.br/?locale=pt_BR  
 
7.7.6 Informatização 
 

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos, 
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do conhecimento. 
 
7.7.7 Sistema SOLIS 
 

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla de 
forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar a gestão 
da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.  
  
Principais Módulos:  
  
Catalogação  

Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules – 
AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU  
  
Circulação de Materiais  
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Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades 
diferenciadas por categoria de usuário.  
 

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.   
 

Empréstimo  
 Empréstimo para consulta local;  
 Empréstimo domiciliar;  
 Reserva local;  
 Renovação online.  

 
7.7.9 Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de 
Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com deficiência a 
diferentes fontes de informação, mediante utilização de recursos diferenciados.   

 Auditiva: O atendimento aos deficientes auditivos é realizado por um intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.  

 Visual: Aos deficientes visuais, as Bibliotecas disponibilizam o sistema DOSVOX, 
baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar o acesso de 
deficientes visuais a microcomputadores.  

 Física: As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços 
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.  

 
7.7.10 Serviços 
 

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:  
 Elaboração de fichas catalográficas;  

 Visitas guiadas à Biblioteca;  
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação bibliográfica 

on-line) /SCAD.  

 Levantamento bibliográfico  
 
7.7.11 Livros da Bibliografia Básica  
 

A Biblioteca da Faculdade Cidade de Coromandel, cumprindo seu objetivo de apoio 
à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo em constante 
atualização e crescimento.  
 
7.7.12 Livros da Bibliografia Complementar 
 

A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as 
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo as 
necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso e com 
outras áreas.  
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7.7.13 Periódicos Especializados, Indexados e Correntes 
 

Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de forma 
impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídos para o curso 
entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos últimos três anos e, no último ano 
também possuímos revistas e periódicos específicos que passaram a fazer parte do acervo.  
 
7.8 Laboratórios Didáticos Especializados 
 

Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas de 
segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com regulamento 
específico, destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno atendimento 
das demandas do curso, como prevê o instrumento de avaliação. 
 
7.8.1 Laboratórios de Informática 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel dispõe de dois laboratórios de Informática, de 
uso geral, onde estão instalados Microcomputadores, ligados em rede interna e de 
comunicação externa (Internet), todos com webcam, fones de ouvido e com acessibilidade 
física e através de software’s. Os laboratórios possuem diferentes mídias e linguagens, 
como softwares de narração para deficientes visuais/baixa visão, bem como o tradutor de 
Libras (Software NVDA) para texto e audiovisual em pelo menos um dos PC’s. Os usuários 
contam ainda com uma impressora e com o suporte de setor de help desk para o auxílio 
necessário.   

Os laboratórios de informática contam ainda com serviços de apoio, prestado por um 
(01) técnico, responsável pelo assessoramento docente e serviço de help desk. Além disso, os 
laboratórios possuem normas de funcionamento, utilização e segurança disponibilizados de 
forma pública e fisicamente nos ambientes laboratoriais. Passam por manutenções periódicas 
e por serviços de conservação o que garante a limpeza e atende os requisitos de conforto, 
comodidade e segurança para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem, 
estando disponíveis aos acadêmicos diariamente. 

É livre o acesso dos docentes e funcionários da instituição, sob supervisão do técnico 
responsável pelo ambiente dos Laboratórios. 

De acordo com a política de expansão, é adotado o sistema de atualização anual dos 
equipamentos e softwares, com previsão de aquisição/instalação de microcomputadores até a 
data de vigência deste. 

A Instituição dispõe 02 (dois) laboratórios de Informática, instalados em condições 
adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O Laboratório nº 01 possui 42 
Microcomputadores INFOWAY conectados em rede e internet. O Laboratório nº 02 possui 50 
microcomputadores INFOWAY conectados em rede. Os referidos laboratórios atendem às 
necessidades dos cursos e ficam disponíveis para os alunos tanto no horário de aula quanto 
fora deste horário. Além disso, a IES conta com uma rede de Wi-Fi em todas as áreas de 
acesso comum ao campus.  

O acesso à rede mundial de computadores e internet já é uma realidade, está 
estendida a toda comunidade acadêmica da Faculdade Cidade de Coromandel, possuindo 
computadores e pontos disponíveis de acesso nos principais ambientes de comparecimentos 
dos alunos e professores.  

A Sala de Apoio de Informática 1 (CPA) e 2 (geral) atende as necessidades 
institucionais, considerando sempre os equipamentos, as normas de segurança, o espaço 



                                                                    
 

Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 
 
 

 

físico, a internet, a atualização de softwares, o suporte, as condições ergonômica e incluindo a 
oferta de recursos inovadores quanto a tecnologia e informática. 
7.8.2 Laboratório Específico do curso de Bacharelado em Direito  
 

Para o curso de Bacharelado em Direito será disponibilizado o laboratório específico 
de Clínica Jurídica FCC. Para tanto, a Clínica Jurídica FCC incorporará, além do modelo 
tradicional de ensino de prática jurídica, definido na estrutura de Núcleo de Práticas 
Jurídicas (NPJ), que tem por finalidade a realização do estágio prático do acadêmico de 
Direito, também o atendimento das organizações de assistência e interesse público, bem como 
a população da região em maior vulnerabilidade social, dando ênfase na prática jurídica 
através do tripé ensino-pesquisa-extensão. A Clínica Jurídica FCC busca promover as 
soluções dos conflitos sociais por meio de uma prática que requer não só um elenco de 
conhecimento técnico-jurídico, como também, e principalmente, o conhecimento humanista, 
objetivando o acesso, o incentivo e o desenvolvimento dos seus discentes à defesa do direito, 
da liberdade e da Justiça como alcance da promoção da Defesa dos Direitos Humanos e do 
amparo à comunidade em maior vulnerabilidade.  

A prática a ser realizada na Clínica Jurídica FCC se dividirá em atividades reais 
(casos concretos), atividades simuladas (audiências, debates, elaboração de peças prático-
profissionais) e visitas orientadas, além da análise de autos findos. O acadêmico tem a 
oportunidade de conhecer todas as fases dos processos desde o atendimento ao assistido até as 
sentenças e eventuais recursos, as peças e os atos processuais, tanto de forma simulada quanto 
no manuseio de peças e processos reais, nas áreas cível, penal e trabalhista, inclusive, 
participando de audiências simuladas e assistindo audiências em casos reais. Também, o 
estagiário tem a oportunidade de visitar os mais diversos órgãos do Poder Judiciário, 
realizando ainda, atividades de arbitragem, negociação, conciliação e mediação na forma 
simulada. 

A Clínica Jurídica FCC desenvolverá atividade de natureza assistencial do seu 
entorno por meio do atendimento gratuito nas causas mais relevantes com a participação 
efetiva do aluno e preocupado essencialmente com sua formação profissional, incluindo as 
atividades de conciliação e mediação.  

Os serviços da Clínica Jurídica FCC estão previstos e serão implantados com 
respectivas normas de funcionamento, consoante regulamento anexo ao PPC. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE I - CORPO DOCENTE DO CURSO DE DIREITO (PREVISTO PARA OS DOIS PRIMEIROS 

ANOS DE FUNCIONAMENTO) 
 

Nome Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Publicações 
2018 2019 2020 Total 

Camila Fajioli Vieira Pirola Especialista Parcial 0 0 0 0 
Fernando Breno Vieira Valadares Especialista Horista 3 0 1 4 
João Batista Ferreira Mestre Parcial 9 13 7 29 
Guilherme Ricardo de Assis 
Ferreira 

Mestre Parcial 
1 0 0 1 

Lásaro José Amaral Mestre Parcial 5 3 3 11 
Roberto Carlos Alves de Oliveira 
Júnior 

Especialista Horista 
0 0 0 0 

Júlio Alves Caixêta Junior  Mestre Parcial 1 5 16 22 
Maria Célia da Silva Gonçalves Doutora Parcial 20 12 29 59 
Michelle Lucas Cardoso Balbino Doutora Integral 10 28 29 67 
Gilmar Antoniassi Junior  Doutor Parcial 21 20 11 52 
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APÊNDICE II - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO FCC 
 

1º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

OUTRAS 
ATIVIDA

DES 

CH 
TOTAL 
(AULAS

) 
Direito Civil I – Parte Geral 04 80 - - 80 

Introdução ao Estudo de Direito – IED  02 40 - - 40 

Ciências Políticas e Teoria Geral do 
Estado 

04 80 - - 80 

Fundamentos de Economia  02 40 - - 40 

História do direito 02 40   40 

Métodos de pesquisa científica e 
jurídica 

04 80 - - 80 

Epistemologia Social, Antropológica e 
Filosófica 

02 40 - - 40 

TOTAL 20 400 - - 400 

 

2º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

OUTRAS 
ATIVIDA

DES 

CH 
TOTAL 
(AULAS

) 
Direito Civil II - Obrigações 04 80 - - 80 
Direito Constitucional I 04 80 - - 80 
Argumentação, Hermenêutica e 
Lógica Jurídica 

02 40 - - 
40 

Interpretação e Linguagem do Direito  02 40 - - 40 
Direito Penal I  04 80 - - 80 
Psicologia Aplicada ao Direito 02 40 - - 40 
Criminologia 02 40 - - 40 

TOTAL 20 400 - - 400 

 

3º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

OUTRAS 
ATIVIDA

DES 

CH 
TOTAL 
(AULAS

) 
Direito Civil III – Contratos 04 80 - - 80 
Direito Penal II 04 80 - - 80 
Direito Constitucional II 04 80 - - 80 
Teoria Geral do Processo 04 80 - - 80 
Direito de Internet  02 40 - - 40 
Sociologia jurídica 02 40 - - 40 
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TOTAL 20 400 - - 400 

 

4º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

OUTRAS 
ATIVIDA

DES 

CH 
TOTAL 
(AULAS

) 
Direito Civil IV – Direito das Coisas 04 80 - - 80 
Direito Penal III 04 80 - - 80 
Direito Processual Civil I 04 80 - - 80 
Direito Empresarial I 04 80 - - 80 
Direito da Infância e Juventude 02 40 - - 40 
Responsabilidade Civil 02 40   40 

TOTAL 20 400 - - 400 

 

5º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

OUTRAS 
ATIVIDA

DES 

CH 
TOTAL 
(AULAS

) 
Direito Civil V – Família 04 80 - - 80 
Direito do Trabalho I 04 80 - - 80 
Direito Empresarial II 04 80 - - 80 
Direito Processual Civil II 04 80 - - 80 
Direito Penal IV 04 80 - - 80 

TOTAL 20 400 - - 400 

 

6º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

OUTRAS 
ATIVIDA

DES 

CH 
TOTAL 
(AULAS

) 
Direito Civil VI - Sucessões 04 80 - - 80 
Direito Processual Penal I 04 80   80 
Direito Processual Civil III 04 80 - - 80 
Direito do Trabalho II 04 80 - - 80 
Direito Administrativo I 04 80 - - 80 

TOTAL 20 400 - - 400 

 

7º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Direito Processual Civil IV 04 80 - 80 
Direito Processual Penal II 04 80 - 80 
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Direito Processual Trabalhista 04 80 - 80 
Direito Administrativo II – Licitação 02 40 - 40 
Iniciação Científica Jurídica 04 40 40 80 
Prática Simulada I – Civil 04 60 20 80 
Estágio Prático Real Supervisionado I 05 - 100 100 

TOTAL 25 380 160 540 
 

8º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR
ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Direito Processual Penal III 04 80 - 80 
Direito Tributário 04 80 - 80 
Direito Internacional Público 04 80 - 80 
Trabalho de Curso (TC) 04 40 40 80 
Prática Simulada II – Penal 04 60 20 80 
Estágio Prático Real Supervisionado II 05 - 100 100 

TOTAL 25 340 160 500 
 

9º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓR

ICA 

CH 
PRÁTI

CA 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Ética, Disciplinas e Prerrogativas 04 80 - 80 
Direito Internacional Privado 04 80 - 80 
Direito Previdenciário 02 40 - 80 
Direito Ambiental 02 40 - 40 
Optativa I 02 40 - 40 
Seminário de Trabalho de Curso  02 20 20 40 
Prática Simulada III - Trabalhista 04 60 20 80 
Estágio Prático Real Supervisionado 
III 

05 - 100 100 

TOTAL 25 360 140 540 
 

10º SEMESTRE 

COMPONENTE 
AULAS 
SEMA
NAIS 

CH 
TEÓRI

CA 

CH 
PRÁTIC

A 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Filosofia Jurídica 02 40 - 40 
Direito Consumidor 02 40 - 40 
Formas Consensuais de Solução de Conflitos 04 80 - 80 
Optativa II 02 40 - 40 

Optativa III 02 40 - 40 
Direitos Humanos 02 40 - 40 
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Direito Eleitoral 02 40 - 40 
Prática Simulada IV - Constitucional, 
Administrativo e Tributário 

04 60 20 80 

TOTAL 20 380 20 400 
 

QUADRO RESUMO DE COMPONENTES CURRICULARES / CARGA HORÁRIA 

COMPONENTE 
HORA AULA 

(50 MINUTOS) 

HORA 
RELÓGIO 

(60 MINUTOS) 
CH de Componentes Curriculares  4080 3.400 

CH de Estágio Prático Real Supervisionado 300 300 

CH de Atividades Complementares 200 200 

TOTAL 4.580 3.900 

 
Núcleo de 

Oferta 
DISCIPLINAS OPTATIVA CARGA HORÁRIA 

Optativa I Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Optativa II Direito Agrário 40 

Optativa III História e Cultura Afro Brasileira e Indígena 40 

Optativa I Direito Financeiro 40 

Optativa II Educação Ambiental 40 

Optativa III Direito Penitenciário 40 

Optativa I Direito Militar 40 

Optativa II Prática Simulada (Ministério Público e 
Magistratura) 

40 

Optativa III Prática Simulada (Carreira Policial) 40 
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APÊNDICE III - EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS CURSO DE DIREITO FCC 
 

1º PERÍODO 
  
Direito Civil I – Parte Geral 
 
Ementa: Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro. Parte Geral do Código Civil. 
Direito Civil: conceito, origem e fontes. Das pessoas. Pessoa natural e pessoa jurídica. 
Domicílio. Direitos da Personalidade. Objeto da relação jurídica: bens e noção de patrimônio. 
Dos bens. Classificação dos bens: bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente 
considerados. Bens públicos e bens particulares. Bem de família. Registro de bens móveis e 
de bens imóveis. Fatos e atos jurídicos. Classificação dos atos jurídicos. Teoria do negócio 
Jurídico. Atos nulos e atos anuláveis. Nulidade e inexistência. Atos ilícitos. Prescrição e 
decadência. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral. 16. ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2018.  
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Grupo Gen, 2018. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 19. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. 
 
Bibliografia Complementar 
DONIZETE, Elpídio.; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 11. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2018. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva; MORAES, Maria Celina Bodin de. Instituições de Direito 
Civil - v. I, 31 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. 
SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2018. 
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 1640 p. 9. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2018. 
 
 
Introdução ao Estudo de Direito – IED 
 
Ementa: Objetivos da Introdução ao Direito. Conceito de Direito. Direito, sociedade e 
cultura. Relacionamento do Direito com as demais formas de conhecimento. Direito, moral e 
regras de trato social. Direito Objetivo e direito subjetivo. Fontes do Direito. Direito Público 
de Privado. Direito e Lei: técnica legislativa. Direito e Estado. Teoria do Ordenamento 
Jurídico. Lacunas do Direito. Teoria da Norma Jurídica. 
 
Bibliografia Básica 
OLIVEIRA, André Gualtieri de.  Filosofia do Direito. São Paulo:Saraiva, 2012. (Coleção 
Saberes do Direito. v. 50). 
CUNHA, Alexandre Sanches. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo:Saraiva, 2012.  
CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário Compacto do Direito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 
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Bibliografia Complementar 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica decisão 
denominação. São Paulo: Atlas, 2003. 
GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira. Introdução ao Direito brasileiro e teoria do 
Estado. Porto Alegre: Grupo A, 2018. 
GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil - Introdução ao Direito Processual Civil - 
v. II, 3 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. 
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado 
 
Ementa: Conceito e história da ciência política e da teoria geral do estado. Ciência política e 
ideologia. Estado: Estado, Direito e Sociedade. Evolução histórica. Elementos Constitutivos 
do Estado. Território: Conceito, Tipos, Composição. Soberania no Contexto Atual. Soberania 
e Autonomia, Titularidade do Poder soberano, Limitação do poder soberano, Teorias a 
respeito da Soberania. Conceitos de Poder Político, Legitimidade e Legalidade. Povo. 
Finalidade. Teorias de origem e justificação do Estado. Extinção do Estado. Funções do 
Estado: típicas e atípicas, jurídicas e sociais. A separação de poderes. Formas de Estado. 
Formas de Governo. Regimes Políticos; Democrático, Totalitário, Autoritário. Sistemas de 
Governo. Formas de participação popular. Sistemas Partidários. Grupos de pressão. 
 
Bibliografia Básica 
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
DE CICCO, Cláudio de.; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do estado e ciência 
política. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
CUNHA, Paulo Ferreira da. Teoria Geral do Estado e Ciência Política. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018.  
BITTAR, Eduardo C. B. Teoria do Estado: filosofia política e teoria da democracia. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.  
MELO, Débora Sinflorio da Silva; SCALABRIN, Felipe. Ciência política e teoria geral do 
Estado. Porto Alegre: Grupo A, 2017. 
RAMOS, Flamarion Caldeira (coord). Manual de Filosofia Política: para os cursos de teoria 
do estado e ciência política, filosofia e ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
CUNHA, Paulo Ferreira da. Teoria geral do Estado e ciência política. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2018 
 
Fundamentos de Economia 
 
Ementa: Conceito de Economia. Fundamentos da macroeconomia. Comércio Exterior. 
Instrumento de Política Econômica. A Evolução da Ciência Econômica. As relações entre o 
Direito e a Economia. A temática do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico. 
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Bibliografia Básica 
MANKIW, Nicholas Gregory. Introdução à Economia. Tradução da 6ª edição norte-
americana. Stamford: Cengage Learn, 2014. 
HALL, Robert E.; LIEBERMAN, Marc. Macroeconomia: Princípios e Aplicações. São 
Paulo: Pioneira Thompson, 2003. 
OBREGA, Maílson.; RIBEIRO, Alessandra. A Economia: Como evoluiu e como funciona - 
Ideias Que Transformaram o Mundo. São Paulo: Trevisan. 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
APPLEYARD, Dennis R.; COBB, Steven L.  Economia Internacional. 6. ed. São Paulo: 
AMGH. 2010. 
HEILBRONER, Robert L..; MILBERG, William. A Construção Econômica da Sociedade. 
12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
KON, Anita.; BORELLI, Elizabeth. Aportes ao Desenvolvimento da Economia Brasileira. 
São Paulo: Bluncher. 2015. 
MONTEIRO, Alexaxndre. Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência 
internacional e novas perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 2018 
PASSOS, Carlos Roberto Martins.; NOGAMI, Otto. Princípios de Economia. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005. 
 
História do direito 
 
Ementa: O direito romano: características primitivas e transformações do seu espírito no 
sistema atual. Formação e características do “civil law” e “common law”. A formação do 
direito moderno. História do Direito brasileiro.  
 
Bibliografia Básica 
MACIEL, José Fabio Rodrigues. Manual de história do direito. São Paulo: Editora Saraiva, 
2019. 
WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil: Tradição no Ocidente e no 
Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
LOPES,José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
 
Bibliografia Complementar 
SARAIVA, José Flávio Sombra. (Org). Histórias das Relações Internacionais 
Contemporâneas: da sociedade internacional do século XIX à era da globalização. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 
GRIVOT, Débora Cristina Holenbach. et al. História do Direito. Porto Alegre: Sagah, 2017. 
SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. História do Direito: perspectivas histórico-constitucionais 
da relação entre estado e religião. São Paulo: Grupo Gen, 2013. 
FREITAS, Ricardo. (coord). História do Direito e do Pensamento Jurídico em 
Perspectiva. São Paulo: Atlas, 2012. 
PALMA, Rodrigo Freitas. História do direito. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 
 
 
Métodos de pesquisa científica e jurídica 
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Ementa: O conhecimento científico. Pesquisa pura e aplicada. Tipos de pesquisa. Etapas do 
projeto de pesquisa. Pesquisa e consultoria. Métodos e técnicas para a elaboração e 
apresentação de trabalhos acadêmicos. Normas de formatação de trabalhos científicos e 
acadêmicos. Plágio. O problema da formação jurídica no Brasil. 
 
Bibliografia Básica 
BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia de Pesquisa Jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 
2017. 
MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
SEVERINO, Antonio Joaquin. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 
2007. 
 
Bibliografia Complementar 
SORDI, José Osvaldo. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 2013.  
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 3.ed. São 
Paulo: Atlas, 2012.  
FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2012.  
DEMO, Pedro. Praticar Ciência: metodologias do conhecimento científico. São 
Paulo:Saraiva, 2007 
MONEBHURRUN, Nitish. Manual de Metodologia Jurídica: técnicas para argumentar em 
textos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
Epistemologia Social, Antropológica e Filosófica 
 
Ementa: Os princípios básicos da Filosofia, Antropologia e Sociologia, conceitos 
fundamentais para compreensão dos fenômenos relacionados à estrutura e à dinâmica da 
sociedade, além das influências filosóficas que foram importantes ao direito. 
 
Bibliografia Básica 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Temas de Filosofia. São Paulo: Moderna, 1998. 
CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2005. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 13 
ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017 
CASTILHO, Ricardo. Filosofia geral e jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 6 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. 
NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 25 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. 
VANRELL, Jorge Paulete. Odontologia Legal e Antropologia Forense. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2019. 
 
 

2º PERÍODO 
 
Direito Civil II - Obrigações 
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Ementa: Obrigações. Estrutura e requisitos da relação obrigacional. Classificação das 
obrigações. Obrigação de dar. Obrigação de fazer. Obrigação de não fazer (ad non 
faciendum). Obrigações líquidas e ilíquidas. Obrigações simples e cumulativa. Obrigações 
alternativas (disjuntivas). Obrigação facultativa (obrigação com faculdade alternativa). 
Obrigação momentânea e continuada. Obrigações condicionais. Obrigação modal. Obrigação 
a termo. Obrigação divisível e indivisível. Obrigações solidárias. Obrigação de meio. 
Obrigação de resultado. Obrigação de garantia. Obrigações principais e acessórias. Dos 
efeitos das obrigações. Modos de extinção das obrigações. Do pagamento. Do pagamento 
indireto. Do pagamento por consignação. Pagamento por sub-rogação. Imputação do 
pagamento. Dação em pagamento. Novação. Compensação. Transação. Compromisso. 
Confusão. Remissão das dívidas. Extinção da relação obrigacional sem pagamento. Execução 
forçada por intermédio do poder judiciário. Mora. Juros moratórios. Cláusula penal. Cessão. 
Arras (sinal). Comissão de permanência. 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: obrigações. v. 2. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil. v. II, 19 ed. 
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. 
 
Bibliografia Complementar 
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de Direito Civil: teoria geral das obrigações e 
responsabilidade civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: v. 2 
– obrigações. São Paulo: Editora Saraiva: 2018. 
GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. 
LÔBO, Paulo. Direito civil v 2 – Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2018 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil - v. 2 - Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 14 
ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. 
 
 
Direito Constitucional I 
 
Ementa: Direito Constitucional e Constitucionalismo. Constituição. Formação Constitucional 
do Brasil. Histórico das Constituições brasileiras. Poder Constituinte. Normas 
Constitucionais. Constituição Federal de 1988: estrutura e organização. Princípios 
Fundamentais. Separação dos Poderes. Federalismo. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Eficácia e concretização dos direitos fundamentais. 
 
Bibliografia Básica 
NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 1126 p. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Grupo Gen, 2014. 
TRINDADE, André Fernando dos Reis. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
PIRES, Antonio Fernando. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Grupo 
Gen, 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
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CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do Supremo 
Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 
MOTTA, Sylvio. Direito Constitucional - Teoria, Jurisprudência e Questões. 27 ed. Rio de 
Janeiro: Método, 2018. 
PASSOS, Daniel Silva. Intervenção Judicial nas Políticas Públicas: o problema da 
legitimidade. São Paulo: Saraiva, 2014. 
THEODORO JR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança Comentada:lei nº 12.016, de 
07 de agosto de 2009. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. 
 
Argumentação, Hermenêutica e Lógica Jurídica 
 
Ementa: A hermenêutica jurídica. Interpretação e hermenêutica. Ciência e norma. 
Aprendizagem significativa. Pré-compreensão. Senso comum. Círculo hermenêutico.  
Espécies de interpretação. Critérios jurídicos de interpretação. Os processos de interpretação. 
Aplicação e integração do direito. Pesquisa e argumentação jurídica. Razoabilidade e 
proporcionalidade. Os artigos 4º e 5º da LICC. Técnicas para argumentação jurídica. 
Argumentação racional e procedimento argumentativo. Categorização e inferência no 
argumento jurídico. Procedimento argumentativo dogmático.  O uso dos argumentos na 
prática do Direito. Argumento de autoridade.  
 
Bibliografia Básica 
FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Argumentação Jurídica. São Paulo: Ed. Manole, 2016. 
ELTZ, Magnum Koury de Figueiredo.; TEIXEIRA, Juliana Kraemer Micelli.; DUARTE, 
Melissa de Freitas. Hermenêutica e argumentação Jurídica. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
CORRÊA, Leda. Direito e Argumentação. São Paulo: Ed. Manole, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: Teoria da Argumentação Jurídica. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Forense, 2014. 
VALVERDE, Alda da Graça Marques; FETZNER, Néli Luiza Cavalieri; TAVARES Jr., 
Nelson Carlos. Linguagem e Argumentação Jurídica. 5 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 
2018 
SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2018 
TRUBILHANO, Fabio; HENRIQUE, Antonio. Linguagem Jurídica e Argumentação. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Atlas/Grupo Gen, 2019. 
VALVERDE, Alda da Graça Marques.; FETZNER, Néli Luiza Cavalieri; TAVARES JR; 
Nelson Carlos. Linguagem e Argumentação Jurídica. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense/Grupo 
Gen, 2018. 
 
 
Interpretação e Linguagem do Direito 
 
Ementa: Linguagem, língua e fala, tratando dos níveis desta última. Leitura e a escrita. 
Análise crítica de textos, revistas, livros e jornais com consequente produção e reestruturação 
dos textos narrativos, descritivos e dissertativos, numa linha de coesão e coerência, 
delineando as técnicas da redação e a revisão gramatical. 
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Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Napoleao Mendes. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
FIORIN, José Luiz.; SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto: leitura e redação. 
16. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
MAGRI, Wallace. Coleção Resposta Certa: CESPE/UnB Português. São Paulo, Saraiva, 
2013. 16 v. 
 
Bibliografia Complementar 
CORTINA, Asafe. Fundamentos da Língua Portuguesa. Porto Alegre: Grupo A, 2018 
LIMA, Caroline Costa Nunes. Textos fundamentais de poesia em língua portuguesa. Porto 
Alegre. Grupo A, 2018. 
MOYSÉS,Carlos Alberto. Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2016.  
NASCIMENTO, Edmundo Dantès. Linguagem Forense: redação forense e a língua 
portuguesa aplicada à linguagem do foro. 13. ed. São Paulo. 2013.  
PERISSÉ, Gabriel. A Arte da Palavra: como criar um estilo pessoal na comunicação escrita. 
São Paulo: Manole, 2003.  
 
Direito Penal I 
 
Ementa: Conceito de Direito Penal. Fundamentos do Direito Penal. Ciências penais. História 
do Direito Penal. Teoria da Norma Penal. Função de garantia da Lei Penal. A Lei Penal no 
tempo. A Lei Penal no espaço. Teoria Geral do Crime. Teoria Geral da Ação. Estrutura do 
crime comissivo doloso. Causas de exclusão de ilicitude. Culpabilidade. Causas de exclusão 
da culpabilidade. Tentativa. Estrutura do crime culposo. Estrutura do crime omissivo. 
Concurso de pessoas. Concurso aparente de normas. Objeto, sujeitos e classificação dos 
crimes. 
 
Bibliografia Básica 
GRECO, Rogério. Direito Penal Estruturado. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia. Manual de Direito Penal: parte geral. São 
Paulo: Saraiva, 2018. 
MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral - Arts. 1ª a 120. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 
2018. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2017. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal: parte geral. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
 
Psicologia Aplicada ao Direito 
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Ementa: Conceitos e diferenças: Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise. O Direito como campo 
de atuação. As principais abordagens teóricas. Normal e Patológico. O natural e o cultural, a 
subjetividade e a objetividade. Lei, desejo e prescrição. Interditos externos e internos. 
Contribuições nos diversos campos do direito.  
 
Bibliografia Básica 
BOCK, Ana Mercês Bahia.; FURTADO, Odair.; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. 
Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 1997. 
FIORELLI, José Osmir.; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. São 
Paulo: Atlas, 2015. 
FRIEDMAN, Howard S.; SCHUSTACK, Miriam W. Teorias da Personalidade: da teoria 
clássica à pesquisa moderna. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
 
Bibliografia Complementar 
CASTILHO, Ricardo. Filosofia geral e jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
LANE, Sílvia Tatiana Maurer.; CODO, Wanderley. (Orgs.). Psicologia Social: o homem em 
movimento. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 25 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. 
NUNES, Rizzatto. Manual de filosofia do direito. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
RAMOS, Flamarion Caldeira. Manual de filosofia política: para os cursos de teoria do 
Estado e ciência política, filosofia e ciências sociais. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.  
 
Criminologia 
 
Ementa: Fundamentos básicos da criminologia. Histórico do Pensamento Criminológico. 
Escola Liberal Clássica. Criminologia científica. Escolas sociológicas da criminologia: 
Criminologia do consenso e do conflito. Criminologia contemporânea. Controle Social. 
Modelos de prevenção do delito. Modelos de reação ao delito. Vitimologia.  
 
Bibliografia Básica 
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à 
sociologia do Direito Penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 2011. 
BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Tradução de Torrieri Guimarães. 
São Paulo: Martin Claret, 2014. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2009.  
 
Bibliografia Complementar 
CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
COLETTA, Eliane Dalla. et al. Psicologia e Criminologia. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
GONZAGA, Christiano. Manual de Criminologia. São Paulo: Saraiva, 2018. 
MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Criminologia e Medicina Legal. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 

3º PERÍODO 
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Direito Civil III – Contratos 
 
Ementa: Teoria Geral dos Contratos – Art. 421 CC. Classificação dos Contratos; 
Principiologia do Direito Contratual. Formação do Contrato – Art. 427 CC. Teoria da 
Imprevisão. Da Estipulação Em Favor De Terceiro – Art. 436 CC. Da Promessa De Fato de 
Terceiro – Art. 439 CC. Contrato com Pessoa A Declarar – Art. 467 CC. Contratos Aleatórios 
– Art. 458 CC. Contrato Preliminar – Art. 462 CC. Vício Redibitório – Art. 441 CC. Evicção 
– Art. 447 CC. Extinção do Contrato. Contratos em Espécie. Compra e Venda. Da Troca ou 
Permuta. Contrato de Doação. Da Locação de Coisas. Contrato de Empréstimo (Comodato E 
Mútuo). 
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3 - contratos e atos 
unilaterais. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - Vol. 3 - Contratos. 9 ed. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2018. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos. v III. 19 ed. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2019. 
 
Bibliografia Complementar 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, 
volume 4 – contratos. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - v. III, 23 ed. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2018. 
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, 18 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil. v. 3. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 14 
ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018 
 
Direito Penal II 
 
Ementa: Consequências jurídicas do crime. Política criminal atual. Teoria da pena. Penas 
privativas de liberdade. Penas restritivas de direitos. Pena de multa. Efeitos da condenação. 
Princípios de política criminal. Aplicação da pena. Suspensão condicional da pena. 
Livramento condicional. Reabilitação. Teoria das medidas de segurança. Medidas de 
segurança em espécie. Pressupostos processuais previstos no Código Penal. Ação penal. 
Extinção da punibilidade. Contravenções penais. 
 
Bibliografia Básica 
GRECO, Rogério. Direito Penal Estruturado.1. ed Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia. Manual de Direito Penal: parte geral.6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2018. 
MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral - Arts.1ª a 120.14. ed. Rio de Janeiro: Grupo 
Gen, 2019. 
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral.27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral.24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal: parte geral. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
 
 
Direito Constitucional II 
 
Ementa: Estudo da formação, estrutura e atuação do Poder Executivo e Poder Judiciário no 
Brasil. Análise do Controle de constitucionalidade brasileiro, em seus modelos difuso e 
concentrado, bem como, da atuação das principais figuras e das ações (ADI, ADC e ADPF). 
Remédios e Garantias constitucionais e as tutelas de interesse difuso e coletivo. A construção 
do direito à nacionalidade conforme a Constituição Federal de 1988. Análise das principais 
prerrogativas do regime jurídico do estrangeiro e do refugiado. Da defesa do Estado e das 
instituições democráticas. Princípios gerais da ordem econômica e social. Da Ordem 
Econômica e Financeira. Da ordem Social, Intervenção Federal. Segurança Pública. 
 
Bibliografia Básica  
NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 1126 p. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Grupo Gen, 2014. 
TRINDADE, André Fernando dos Reis. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. São 
Paulo:Saraiva, 2014. 
PIRES, Antonio Fernando. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Grupo 
Gen, 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
BARROSO, Luís Roberto. O controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: 
exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. Rio de Janeiro: Grupo 
Gen, 2019. 
CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do Supremo 
Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. 
MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: 
estudos de Direito Constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011.  
PASSOS, Daniel Silva. Intervenção Judicial nas Políticas Públicas: o problema da 
legitimidade. São Paulo: Saraiva, 2014. 
THEODORO JR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança Comentada: lei nº 12.016, de 
07 de agosto de 2009. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. 
 
 
Teoria Geral do Processo 
 
Ementa: Noções fundamentais sobre a História do Direito Processual e da Ciência Dogmática 
do Processo. Jurisdição: princípios, características, espécies. Equivalentes jurisdicionais: 
conciliação, mediação e arbitragem. Poder Judiciário. Competência: aspectos gerais e 
legislação especial, súmulas dos Tribunais Superiores e Lei de Organização Judiciária. Ação: 
conceito e fundamento legal. Teorias da Ação: Teoria Eclética x Teoria da Asserção. 
Condições, classificação e Elementos da ação: partes, causa de pedir, pedido. Identidade de 
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ações. Litispendência. Coisa julgada. Conexão. Continência. Processo: conceito. Processo x 
procedimento. Petição inicial. Pressupostos processuais. Citação. Formação do processo. 
Contestação. Gratuidade de justiça. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. 
 
Bibliografia Básica 
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020. 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: parte geral - 
comentários ao CPC de 2015. 3. ed. São Paulo: Método, 2019. 
 
Bibliografia Complementar 
KRUEGER, Rennan Thamay. Teoria Geral do Processo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. 
RODRIGUES, Horácio Wanderlei.; LAMY, Eduardo de Avelar. Teoria Geral do Processo. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
SOUZA, André Pagani de. at al. Teoria Geral do Processo Contemporâneo. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. 
TESHEINER, José Maria Rosa; THAMAY, Rennan Faria Krüger. Teoria geral do processo. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
 
Direito de Internet 
 
Ementa: Noções Introdutórias ao Direito Internet. Direito aplicado à Internet. Violação de 
direitos autorais. Direito ao nome. Direito à imagem. Manifestação de vontade e Internet. 
Notícias falsas (Fake News) e os impactos no direito brasileiro. Direito ao Esquecimento vs. 
Direito à Desindexação. Regulamentação Jurídica da Informática. Marco Civil. Lei Geral de 
Proteção de Dados. Relações de consumo e Internet. Garantias legais. Comércio Eletrônico. 
Contratos eletrônicos. Cibercrimes: aspectos da criminalidade e formas de punição atuais.  
Direito Digital e Compliance.  
 
Bibliografia Básica 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. O Marco Civil da Internet e o Meio Ambiente Digital 
na Sociedade da Informação: comentários à lei n. 12.965/2014. São Paulo. Saraiva, 2015. 
FRAJO, Isabella Z. O Direito ao Esquecimento na Internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. 
GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet: comentado. Rio de Janeiro: 
Atlas/Grupo Gen, 2016. 
 
Bibliografia Complementar 
MONK, Simon. Internet das Coisas: Uma Introdução com o Photon. Porto Alegre: Grupo A, 
2018. 
MONTEIRO, Alexaxndre. Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência 
internacional e novas perspectivas. Editora Saraiva, 2018. 
MORAIS, Izabelly Soares de. et al. Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IoT). 
Porto Alegre: Sagah, 2018. 
PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio Eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
Sociologia jurídica 
 
Ementa: O conceito de Sociologia Jurídica. Limites e caracterização do campo. Principais 
modelos teóricos. Fundamentos sociais da ordem jurídica: ordem social e ordem jurídica. Os 
grupos sociais e o direito. Direito estatal e direito extra estatal. As instituições jurídicas. O 
campo jurídico. Direito e transformação social. A criação da norma jurídica: legitimidade e 
legalidade. A ação social e a produção do direito. O processo de decisão jurídica. Sociologia 
legislativa. A implementação da decisão jurídica. Conflito social e conflito jurídico. 
Mecanismos formais e informais de resolução de conflitos. O Acesso à Justiça. Mecanismos 
de solução de conflitos e seus impactos sociais. A mediação, a arbitragem, a negociação. O 
papel dos juristas na sociedade: caracterização social, formação, regulação, organização 
política e ideologia. A regulação jurídico-política: análise das políticas públicas. Políticas de 
segurança, política econômica, políticas sociais, políticas de proteção ao consumidor, políticas 
de qualidade de vida, políticas de saúde, políticas de família e da criança e do adolescente. 
Direitos. Direitos Humanos. Inovação, transformações sociais e novos direitos. 
 
Bibliografia Básica 
SILVA, Felipe Gonçalves.; RODRIGUEZ, José Rodrigo (coords.). Manual de Sociologia 
Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. (edição virtual) 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia Geral e Jurídica: a era do Direito Cativo. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2019. (edição virtual). 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Sociologia Jurídica. 15 ed. São Paulo: Atlas, 
2019 (edição virtual). 
 
Bibliografia Complementar 
CAPRA, Fritjof. Ponto de Mutação. São Paulo: Edit. Cultrix, 2000. 
DEMO, Pedro. Introdução à Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade 
social. São Paulo:Atlas, nov/2002. (edição virtual). 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. Grupo GEN, 
2019. 
McCREADIE, Karen. A Riqueza das Nações de Adam Smith: uma interpretação moderna e 
prática. São Paulo: Saraiva, 2010. 
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. São Paulo:Atlas, 2001. 
 
 

4º PERÍODO 
 

Direito Civil IV – Direito das Coisas 
 
Ementa: Direitos reais e direitos pessoais; Posse; Efeitos da posse; Proteção possessória; 
Propriedade; Direito de vizinhança; Condomínio; Propriedade resolúvel; Propriedade 
fiduciária; Direito de superfície; Servidões; Usufruto; Uso; Direito de habitação; Penhor; 
Hipoteca; Anticrese; Enfiteuse. 
 
Bibliografia Básica  
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro - v. 5 - Direito das coisas. Editora 
Saraiva. São Paulo, 2018. 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil - v. 4 - Direito das Coisas. 11 ed. Grupo GEN. Rio de 
Janeiro, 2018. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - Direitos Reais - v. 4, 19 ed. Grupo GEN, Rio de 
Janeiro, 2019. 
 
Bibliografia Complementar  
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: direito das coisas. Editora Saraiva, São 
Paulo, 2018. 
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. Grupo GEN, Rio de Janeiro, 2012. 
LÔBO, Paulo. Direito civil v 4 – Coisas. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - v. 4 - Direito das Coisas. 7 ed. Grupo GEN, Rio de 
Janeiro, 2015. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - v. IV - Direitos Reais. 27 ed. 
Grupo GEN, Rio de Janeiro, 2019. 
 
 

Direito Penal III 
 
Ementa: Direito Penal - Parte Especial: Homicídio. Participação em suicídio ou 
automutilação. Infanticídio. Aborto. Lesão corporal. Periclitação da vida e da saúde. Rixa. 
Crimes contra a honra. Crimes contra a liberdade individual. Furto. Roubo. Extorsão. 
Usurpação. Dano. Apropriação indébita. Estelionato. Outras fraudes. Receptação. Crimes 
contra a dignidade sexual. 
 
Bibliografia Básica  
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial - Arts. 121 a 212. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2018. 2 v. 
GRECO, Rogério. Direito Penal Estruturado. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2018. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial 2 - Crimes contra a 
pessoa. São Paulo:Saraiva, 2018. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial 3 - Crimes contra o 
patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Grupo Gen, 2018. 2 v. 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2019. 
 
 

Direito Processual Civil I 
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Ementa: Evolução histórica do Direito Processual Civil Brasileiro. Elementos 
principiológicos e normas fundamentais do Direito Processual Civil. Competência. Elementos 
e classificações das ações. Condições da ação e pressupostos processuais. Sujeitos e terceiros 
na relação jurídica processual. Teoria geral dos fatos jurídicos processuais: fatos processuais, 
negócio jurídico processual, forma, tempo e lugar dos atos processuais. 
 
Bibliografia Básica 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume 1. 62. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. ISBN 978-85-309-9401-3. 
BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 6. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2020. 
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 6. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2020.  
 
Bibliografia Complementar 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 1: teoria 
geral do direito processual civil: parte geral do código de processo civil. 10. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. 808 p. ISBN 978-85-536-1778-4. 
DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 23. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2020. ISBN 978-85-97-02460-9. 
FUX, Luiz. Processo civil e análise econômica / Luiz Fux, Bruno Bodart. – 2. ed. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. ISBN 978-85-309-9198-2. 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2020. 
SÁ, Renato Montans. Manual de Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 
 
 

Direito Empresarial I 
 
Ementa: Teoria Geral da Empresa. Introdução ao Direito de Empresa. Empresa e Empresário. 
Capacidade Empresarial. Estabelecimento Empresarial. Registro. Nome Empresarial. 
Prepostos. Escrituração. Propriedade Industrial. Teoria Geral do Direito Societário. 
Introdução ao Direito Societário. Sociedades Não Personificadas. Sociedades Personificadas. 
Contratos empresariais. 
 
Bibliografia Básica 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Empresarial. 9.ed. São Paulo:Saraiva, 2019. 
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial.14. ed. São Paulo: Grupo GEN, 
2020. 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Empresarial. 10. ed. São Paulo:Grupo GEN, 2020. 
 
Bibliografia Complementar 
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro - Direito Societário Sociedades 
Simples e Empresárias. 12. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020. 
SACRAMONE, Marcelo. Manual de Direito Empresarial. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 
VIDO, Elisabete. Curso de direito empresarial. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. 
FRAPORTI, Simone. Direito Empresarial I. 1. ed. São Paulo: Grupo A, 2020. 
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial v 1 - teoria geral e direito 
societário. Editora Saraiva, 2019. 
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Direito da Infância e Juventude 
 
Ementa: O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). A Doutrina da Proteção 
Integral. Guarda, Tutela e Adoção. Direito Fundamental à Educação e à Cultura. O Trabalho 
Urbano e Rural do Adolescente. A Justiça da Infância e Juventude. Crimes e Infrações 
administrativas contra a Criança e o Adolescente (Código Penal e Legislação Especial). 
Responsabilidade Civil por Danos Causados por Crianças e Jovens. O Direito de ser Criança e 
Adolescente. O Direito à Vida e a Proteção ao Nascituro. O Direito Fundamental à 
Convivência Familiar e Comunitária. 
 
Bibliografia Básica 
ZAPATER, Maíra. Direito da criança e do Adolescente. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade; CARNEIRO; Rosa Maria Xavier Gomes; 
AMIN; Andréa Rodrigues. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos 
e práticos. 1.ed. São Paulo:Editora Saraiva, 2019 
NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente – Comentado. 5. ed. 
São Paulo: GEN, 2020. 
 
Bibliografia Complementar 
CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley; LEITE, Flávia Piva Almeida; LISBOA, 
Roberto Senise (Coord.). Direitos da infância, juventude, idoso e pessoas com deficiência. 
1.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2014. 
ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente - Doutrina e Jurisprudência. 
Salvador/BA: Editora Jus Podium, 2021. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente. 4 ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2018. 
ROSSATO, Luciano Alves. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n. 8.069/90 –
comentado artigo por artigo. Editora Saraiva, 2019. 
ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto 
da criança e do adolescente comentado artigo por artigo. 9. ed. São Paulo Editora Saraiva, 
2020. 
 

Responsabilidade Civil 
 
Ementa: Ato ilícito. Dano. Nexo Causal. Responsabilidade por ato próprio. Responsabilidade 
por ato de terceiro. Responsabilidade pelo fato da coisa. Responsabilidade no CDC. 
Responsabilidade Administrativa. Responsabilidade ambiental. Responsabilidade 
automobilística. Responsabilidade na internet. Responsabilidade profissional.  
 
Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil 4v. 15.ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2018.  
TARTUCE, Flávio. Responsabilidade Civil Objetiva e Risco. v. 10.1.ed. São Paulo: Grupo 
Gen 2011.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: obrigações e responsabilidade civil. 19. ed. São 
Paulo: Grupo Gen, 2019.  
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Bibliografia Complementar 
BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Novo Tratado de Responsabilidade Civil.1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019. 
GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de Direito Civil.5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2019. 
SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 14. ed. 
São Paulo: Grupo Gen, 2018. 



 

 

APÊNDICE IV – PROJETO CLÍNICA JURÍDICA FCC 
 
1 Apresentação 
 

O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Cidade de Coromandel institui o 
presente Regulamento que deverá nortear as atividades práticas desenvolvidas por meio da 
Clínica Jurídica FCC, doravante assim denominada, com atividades a partir do 2º período 
do curso, para o aprimoramento da formação prática do estudante de Direito, tendo por 
objetivo propiciar o aprendizado profissional inerente ao exercício da atividade (ou prática) 
jurídica.  

De acordo com as exigências constantes na Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de 
dezembro de 2018, bem como guardando sintonia com o Projeto Acadêmico do Curso de 
Direito da Faculdade Cidade de Coromandel e com seus princípios, a Clínica Jurídica FCC 
representa a concepção e a composição das atividades de prática jurídica em suas diferentes 
formas e condições de realização, por meio de atividades de formação profissional e de 
serviços de assistência jurídica. Para tanto, a Clínica Jurídica FCC incorporará, além do 
modelo tradicional de ensino de prática jurídica, definido na estrutura de Núcleo de Práticas 
Jurídicas (NPJ), também o atendimento das organizações de assistência e interesse público, 
bem como a população da região em maior vulnerabilidade social, dando ênfase na prática 
jurídica através do tripé ensino-pesquisa-extensão. A Clínica Jurídica FCC busca promover 
as soluções dos conflitos sociais por meio de uma prática que requer não só um elenco de 
conhecimento técnico-jurídico, como também, e principalmente, o conhecimento humanista, 
objetivando o acesso, o incentivo e o desenvolvimento dos seus discentes à defesa do direito, 
da liberdade e da Justiça como alcance da promoção da Defesa dos Direitos Humanos e do 
amparo à comunidade em maior vulnerabilidade. 

Esse novo modelo de ensino de prática jurídica, denominado ensino clínico, não tem 
o objetivo de substituir de todo o método tradicional de ensino, mas busca aprimorar o elo 
entre a teoria e a prática com vistas a desenvolver certas habilidades nos alunos e oferecer-
lhes uma formação baseada no pensamento crítico desde o segundo semestre acadêmico.  

O modelo está previsto no artigo 2º, §3º e art. 7º, ambos da Resolução CNE/CES nº 
5, de 17 de dezembro de 2018, que destacam a articulação das atividades de ensino dos cursos 
de Direito com as atividades de extensão e de iniciação à pesquisa, bem como com a 
“realização de atividades curriculares de extensão ou de aproximação profissional que 
articulem o aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, 
podendo, também, dar oportunidade de ações junto à comunidade ou de caráter social, tais 
como clínicas e projetos”.  

Assim, a Clínica Jurídica FCC define-se como um projeto de ensino-pesquisa-
extensão ao longo de todo o processo de aprendizagem acadêmica [atuando do 2º ao 10º 
período do curso]. O ensino está presente em encontros regulares, semanais ou quinzenais, de 
grupos de estudos que realizaram estudos e análise de casos reais e/ou hipotéticos de escolha 
do grupo e dos professores responsáveis. A pesquisa está pautada em todo o processo de 
ensino-aprendizagem ao se tornar o elemento essencial para formação do pensamento jurídico 
crítico do acadêmico, sendo definida por perguntas-problemas de forma integrada entre os 
componentes, tendo como produto produções científicas-jurídicas de alto impacto. A 
extensão integra o tripé com atuação direta dos discentes nos produtos a serem elaborados 
diretamente com as comunidades, indo além do atendimento comunitário, o qual também será 
realizado.  

Mesmo porque, o novo jurista deve transformar a prática jurídica em atividade 
crítica, dinamizada e humanizada. Suas atividades devem ser pautadas na construção de uma 
sociedade democrática, justa e igualitária. Pautada, desse modo, na formação humanística em 



 

 

si e nas suas principais características para, finalmente, abordar a proposta do aspecto prático 
dessa formação através do uso da metodologia do ensino jurídico clínico. 

Ademais, a atuação em processos judiciais realizada na prática jurídica tradicional, 
geralmente, envolve casos repetitivos, contencioso de massa, com complexidade jurídica 
baixa, tendo por objeto, principalmente, questões patrimoniais. Assim, as áreas mais 
trabalhadas do direito no estágio passam a ser:  prática cível e família. O discente recebe 
passivamente instruções sobre as soluções, elabora peças processuais a partir de modelos pré-
definidos pelo corpo advogados orientadores e acompanha a tramitação dos processos apenas 
parcialmente, não sendo esse o objetivo da Clínica Jurídica FCC.  

A Clínica Jurídica FCC irá aliar a teoria à prática integrando atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, criando um ambiente benéfico para o desenvolvimento de soluções 
críticas e estratégicas por parte dos estudantes. Diante dessa multiplicidade de abordagens, o 
acadêmico será capaz de avaliar e implementar soluções não necessariamente jurídicas ou 
litigiosas, ao mesmo tempo em que é capacitado a advogar em foros não jurídicos e na 
solução pacífica de conflitos, tais como: arbitragem, negociação, conciliação, mediação e 
assessoria jurídica. 

Representa uma estrutura da qual compõe-se de área além da atuação jurídica forense 
tradicional, já definida nos modelos de núcleos de prática ou escritórios-modelo. Nesse 
intuito, a Clínica Jurídica FCC também irá integrar essa vertente da aprendizagem jurídico-
tradicional prática, sendo acrescido ainda o aspecto de ensino e pesquisa e, como diferencial, 
a inserção do acadêmico desde o início do curso.  

Reconhece-se a necessidade de se empreender novas formas para mudar o status quo 
do ensino jurídico, consequentemente na pesquisa e na extensão universitárias. Portanto, por 
integrar todo o componente curricular do curso de direito da FCC, afinal, a Educação 
Superior deve se pautar na indissociabilidade no tripé pesquisa-ensino-extensão, a Clínica 
Jurídica FCC tem o enfoque interdisciplinar realizando a integração de todas as disciplinas 
cursadas pelo acadêmico em uma vivência prática, reafirmada por suas experiências e 
centrada no processo de ensino e aprendizagem do discente, de forma a estimular a 
participação ativa. 

Para os estudantes de Direito, participar da Clínica Jurídica FCC durante a 
graduação poderá lhes trazer inúmeros benefícios. Primeiro, eles aprendem que o Direito 
pode ser um meio para mudanças sociais e não um fim em si mesmo. Segundo os discentes 
adquirem habilidades de advocacia em geral, com casos de pequena e grande 
complexibilidade, desenvolvendo habilidades úteis não apenas para a advocacia, mas, 
também, para qualquer profissão jurídica. Terceiro, proporcionar uma capacidade crítica no 
pensamento jurídico por meio da realização de pesquisas e definições argumentativas, 
ultrapassando a tradicional atuação junto as Varas de Família, ponto peculiar dos Núcleos de 
Práticas Jurídicas tradicionais. 

Como pontos fortes da Clínica Jurídica FCC, tem-se a inclusão da educação clínica 
por meio de profissionais que possuem afinidade com agendas temáticas com vertentes 
específica e integrada aos interesses públicos e coletivos, sendo que em momento algum 
buscará usurpar qualquer atuação jurídica do profissional do direito, atuando com enfoque 
social, tanto em comunidades quanto diretamente com indivíduos em maior situação de 
vulnerabilidade, inclusive com  reflexos de proteção dos direitos humanos.  

A Clínica Jurídica FCC terá um atendimento público voltado para a coletividade e 
o interesse público, bem como à população em maior vulnerabilidade, na área do Direito 
Civil, indo além da mera indicação de Direito de Família. Desse modo, introduzindo os 
processos de pacificação de conflitos de forma interdisciplinar, diante dos meios alternativos, 
tais como: conciliação, mediação, arbitragem, e de práticas como: júri simulado, audiências, 
bem como outras atividades que digam respeito à prática acadêmica na área jurídica.  



 

 

Ficando assim decidido, a Coordenação Acadêmica e a Coordenação do Curso de 
Direito dispõem sobre a estruturação e operacionalização da Clínica Jurídica FCC e das 
modalidades de Estágio oferecidos no Curso de Direito da Faculdade Cidade de Coromandel, 
nos seguintes termos: 
 
2 Estrutura da Clínica Jurídica FCC 
 
2.1 Participantes 
 

A Clínica Jurídica FCC conta com a participação de discentes e de docentes do 
curso de Direito da FCC, conforme regulamentação abaixo: 

A participação docente poderá ser realizada mediante apresentação de projeto de 
iniciativa do docente para desenvolvimento de trabalhos que utilizem o ensino-pesquisa-
extensão em todos os processos de aprendizagem acadêmica. O docente interessado também 
poderá participar como auxiliar em projeto já estruturado e em andamento na Clínica Jurídica 
FCC. 

A participação discente será realizada conforme os estágios ofertados no Projeto 
Político Pedagógico (PPC) do curso de direito da FCC que consistem em 02 (duas) 
modalidades: Estágios (Prática Real) e Prática Simulada. Os Estágios (Prática Real) são 
compostos por duas tipologias: (i) estágio voluntário e (ii) estágio Prático Real 
Supervisionado.  

 Estágio voluntário: trata-se de estágio realizado voluntariamente por qualquer 
acadêmico do curso de direito da FCC que tenha cursado a disciplina de Metodologia 
da Pesquisa Científica e Jurídica. O (A) estagiário(a) voluntário(a) deverá seguir os 
protocolos e determinações do(a) Professor(a) Orientador(a) do grupo de estágio no 
qual estará vinculado naquele semestre. No fim de cada semestre letivo, o(a) 
estagiário(a) receberá horas de atividades complementares proporcionais ao tempo 
disponibilizado para o estágio voluntário e aos produtos realizados pelo grupo. 

 Estágio Prático Real Supervisionado: trata-se de estágio realizado por alunos 
devidamente matriculados nas disciplinas de Estágio Prático Real Supervisionado I 
(7ºperíodo); Estágio Prático Real Supervisionado II (8º período) e Estágio Prático Real 
Supervisionado III (9º período). O Estágio Prático Real Supervisionado compõe-se do 
estágio curricular obrigatório para todos os acadêmicos nos períodos correspondentes 
citados, sendo que haverá atribuição de frequência total (100 horas de carga horária 
prática) realizada na Clínica Jurídica FCC e nota atribuída pelos Professores 
Orientadores. 

 Prática Simulada: trata-se de atividade de Prática Jurídica Simulada desenvolvida em 
disciplinas regulares do curso com a finalidade de elaboração de peças simuladas, bem 
como simulação de audiências, sustentação oral em tribunais e atuação no Tribunal do 
Júri, treinamento de técnicas de negociação coletiva, conciliação e arbitragem, além de 
simultânea análise de autos findos correspondentes, incluindo práticas processuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 01 - Estrutura de Estágios Clínica Jurídica FCC 

 
Fonte: Autoria Própria, 2021. 
 
OBS.: Em que pese exista o estágio voluntário como componente integrante da Clínica 
Jurídica FCC, este não restringe ou proíbe que os acadêmicos realizem estágios 
extracurriculares fora do âmbito da Instituição de Ensino Superior - IES, conforme 
regulamentação institucional própria.  
 
2.2 Atividades realizadas 
 

A Clínica Jurídica FCC desenvolverá, dentre outras, as seguintes atividades com 
integração do ensino, da pesquisa e da extensão:  
a) Grupos para estudos e pesquisas: os encontros semanais ou quinzenais de grupos de 
acadêmicos inseridos em cada Projeto/Programa para a realização de estudos e pesquisas 
necessários para realização de uma prática jurídica de qualidade. Esta modalidade poderá 
integrar a realização de estudo de casos específicos previamente selecionados nos 
projetos/programas que integraram o semestre letivo. Serão realizadas atividades de instrução 
e análise de textos direcionados pelos professores, bem como a aplicação de uma pesquisa 
exploratória sobre a demanda em pauta no projeto, cujos resultados auxiliarão na 
consolidação de uma prática jurídica de qualidade. A Clínica realizará trabalhos de pesquisa 
sobre temas de interesse público, em especial, aqueles que possuem grande engajamento pelos 
alunos para fomentar a realização participativa na construção do ensino. A ideia é fazer com 
que os alunos desenvolvam um espírito crítico, humanizado e sensível aos temas sociais e 
coletivos de interesse público.  
b) Competição de Julgamentos e Audiências Simulados: as atividades de simulação serão 
realizadas por demanda e iniciativa entre docentes e discentes que integram a Clínica 
Jurídica FCC. Em relação às audiências, estas serão realizadas pelos acadêmicos e abertas a 
toda a comunidade acadêmica. O objetivo das simulações é preparar o acadêmico para a 
prática jurídica após a formatura. 
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c) Realização de Seminários, Congressos, Mesas Redondas e Palestras: a ideia central é 
implementar uma cultura de discussão e debates dentro do curso de Direito da FCC, trazendo 
questões atuais e de relevância sobre os diversos temas de interesse público discutidos na 
Clínica ao longo do semestre, fomentando o espírito crítico e reflexivo dos estudantes e 
professores. 
d) Publicação de trabalhos científicos: após o estudo, a pesquisa e a aplicação prática da 
solução das demandas presentes nos projetos e programas definidos em cada semestre, com os 
dados coletados, serão realizadas atividades com objetivo de produção científica e incentivo 
aos acadêmicos e docentes para a publicação regular em revistas de alta impacto na área 
jurídica. 
e) Visitas Técnicas: realizadas aos Tribunais, de forma geral, bem como às serventias 
judiciárias diretas e indiretas, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao sindicato patronal e 
de trabalhadores, aos departamentos de pessoal, a Tribunais Administrativos, a órgãos do 
sistema prisional, a departamentos de polícia, além de outras repartições públicas pertinentes, 
conforme projeto apresentado no âmbito da Clínica.  
As atividades realizadas pela Clínica Jurídica FCC deverão ter como critério a realização de 
casos de interesse público, sendo que esses casos devem servir de modelo para o 
desenvolvimento de outros casos e ampliação da argumentação jurídica e contribuir para o 
pensamento crítico. 
 
2.3 Produtos/resultados esperados 
 

A Clínica Jurídica FCC prevê a realização dos seguintes resultados e produtos ao 
longo de sua implementação: 

 Resultados: oferta de modalidade de ensino jurídico mais sofisticada aos discentes do 
curso de Direito, bem como serviço de assessoria jurídica gratuita a cidadãos e 
entidades sem fins lucrativos em casos de demandas de interesse público.  

 Produtos: realização de relatórios, pareceres, projetos de políticas públicas, fomento à 
produção acadêmica, participação em processos judiciais (notadamente exercendo o 
papel de amicus curiae e demandas permitidas pela OAB para atuação da prática 
jurídica), elaboração de peças processuais e parcerias com instituições que trabalham 
com acesso à justiça, tais como: a Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia 
Militar, bem como outros órgãos governamentais, além de produção de artigos, 
criação de eventos locais (Congressos, Mesas Redondas, entre outros) com pessoas de 
renome da área jurídica. 

 
2.4 Estratégias Pedagógicas Aplicadas 
 

A Clínica Jurídica FCC vai além do ensino expositivo, para tanto incorpora o 
ensino participativo através dos métodos descritos abaixo. Ressalta-se que não se busca a 
substituição do método tradicional de ensino, aquele pautado na memorização de códigos, leis 
e procedentes jurisprudenciais, busca-se o fortalecimento da habilidade do ensino pela 
pesquisa e prática jurídica por meio da inserção de atividades/projetos desde o início do curso, 
estabelecendo a possibilidade de construção de um pensamento crítico e humanizado aos 
acadêmicos. 

Ressalta-se que a Clínica Jurídica FCC torna-se eficaz no processo de ensino 
crítico do direito devido aos seguintes fatores: (i) estar inserida dentro da grade curricular do 
curso através da oferta de horas de atividades curriculares (caráter voluntário) e de disciplinas 
regulares (caráter obrigatório); (ii) ser possível realizar a atuação dos acadêmicos em casos de 
alta complexidade, indo além das demandas tradicionais de direito civil, especificamente 



 

 

direito de família; (iii) garantir a atuação dos acadêmicos por meio de uma supervisão de 
profissionais (professores-orientadores) com experiência nas demandas de atuação; e, por fim, 
(iv) realizar trabalhos sob a ótica pedagógica e não meramente de assistencialismo, que 
tradicionalmente ocorrem na modalidade de prática implantada em outras IES. 

Como estratégias pedagógicas aplicadas, utilizar-se-á entre outras as seguintes: 
A) Teoria de Casos: desenvolvimento de habilidade de formulação por parte do(a) aluno(a) 
que requer articular aspectos teóricos e práticos (investigar e narrar fatos, pesquisar o direito 
material e processual, avaliar as provas e considerar as várias decisões adotadas); 
B) Trato com os Assistidos: desenvolvimento prático relacionado à atuação em casos 
concretos diretamente com as comunidades de assistência e interesse público, bem como a 
população em maior vulnerabilidade da região, contribuindo para uma atuação profissional de 
qualidade do acadêmico com ênfase no respeito e dignidade da pessoa humana. 
C) Habilidades práticas vinculadas à solução de casos: busca fomentar o desenvolvimento de 
atividades pelos acadêmicos em todas as fases do processo, fomentando a vinculação do 
acadêmico do início ao fim. 
 
2.5 Pressupostos da Clínica Jurídica FCC 
 

Para o funcionamento da Clínica Jurídica FCC foram estabelecidos os seguintes 
pressupostos, cuja contemplação pode significar um espaço que garanta um eficaz 
desenvolvimento do pensamento crítico nos cursos jurídicos:  
(i) compromisso com a Justiça Social;  
(ii) metodologia participativa, de forma que o discente tenha maior protagonismo nas 
atividades;  
(iii) articulação da teoria com a prática em casos de interesse público e para atendimento das 
organizações de assistência sem fins lucrativos, bem como da população em maior 
vulnerabilidade da região nos casos permitidos em lei;  
(iv) integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão;  
(v) enfoque interdisciplinar, para que se possa complementar a análise do objeto em estudo 
sob diferentes perspectivas.  
 
2.6 Espaço Físico 
 

A Clínica Jurídica FCC terá sua sede nas dependências da IES. Desse modo, a 
estrutura ampla possibilitará que os acadêmicos trabalhem além dos casos, em demandas, 
projetos e programas, além das atividades relacionadas aos casos simulados, com negociação 
e assistência legal. 
 
3 Integração Curricular 
 

A Clínica Jurídica FCC tem o objetivo de realizar a integração curricular do curso 
de direito da FCC, realizando de forma interdisciplinar a aplicação prática dos acadêmicos em 
casos concretos e de alta complexidade. 

A integração curricular será demonstrada nos projetos e/ou programas que compõem 
a Clínica. Os projetos e/ou programas serão de livre escolha e de acordo com a demanda 
participativa entre docentes e discentes.  

 Projetos: realizados para resultados à curto prazo. Prazo mínimo de 01 (um) semestre 
letivo. 



 

 

 Programas: realizados para resultados à longo prazo, composto ou não por pequenos 
projetos pilotos, que definem etapas e sub-resultados bem definidos. Prazo mínimo de 
03 (três) semestres letivos. 

Ao elaborar os projetos e/ou programas, cada docente-orientador responsável deverá 
apresentar as disciplinas vinculadas ao conteúdo do projeto e/ou programa. É altamente 
aconselhável a união de 02 (dois) ou mais docentes para a elaboração de projetos e/ou 
programas conjuntos, buscando, assim, a interdisciplinaridade do curso. 

O colegiado do curso juntamente com as Coordenações da Clínica Jurídica e do 
Curso de Direito da FCC serão os órgãos responsáveis pela aprovação dos projetos e 
programas que integraram o semestre letivo. A escolha se dará no início de cada semestre 
letivo.  
 
 
 



 

 

APÊNDICE V - REGULAMENTO CLÍNICA JURÍDICA FCC 
 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
A Clínica Jurídica FCC, instituída pela Faculdade Cidade de Coromandel  e prevista na 
Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e no 
art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, pelo presente Regimento e demais 
normas aplicáveis, constitui-se para o aprimoramento da formação do estudante do curso de 
direito, no que se refere ao ensino-pesquisa e prática jurídica (extensão), tendo por objetivo 
propiciar o aprendizado profissional inerente ao exercício profissional.  
 
A Clínica Jurídica da Faculdade Cidade de Coromandel respeita os limites e determinações 
estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no que concerne às suas 
atividades jurídicas e pedagógicas, que procuram pautar-se mais em parâmetros de qualidade 
do que propriamente em termos quantitativos.  
 
Art. 1º Para os efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

I. Clínica Jurídica FCC: constitui-se em uma estrutura de ensino, pesquisa e prática 
jurídica, a qual compõe-se de área além da atuação jurídica forense tradicional, já 
definida nos modelos de núcleos de prática ou escritórios-modelo, por meio de um 
modelo de ensino pela pesquisa, estabelecendo um pensamento crítico aos 
acadêmicos; 

II. Estágio Voluntário: trata-se de estágio realizado voluntariamente por qualquer 
acadêmico do curso de direito da FCC que tenha cursado a disciplina de Metodologia 
da Pesquisa Científica e Jurídica, recebendo em contrapartida horas de atividades 
complementares necessárias à integralização do currículo do curso de direito FCC; 

III. Estágio Prático Real Supervisionado: trata-se de estágio curricular obrigatório para 
todos os acadêmicos nos períodos correspondentes e haverá atribuição de frequência 
total de 100 (cem) horas de carga horária prática em cada disciplina, Estágio Prático 
Real Supervisionado I (7º período do curso de direito); Estágio Prático Real 
Supervisionado II (8º período do curso de direito); e Estágio Prático Real 
Supervisionado III (9º período do curso de direito), realizadas na Clínica Jurídica FCC 
e por meio das notas atribuídas pelos Professores Orientadores; 

IV. Prática Simulada: trata-se de atividade de Prática Jurídica Simulada desenvolvida em 
disciplinas regulares do curso com a finalidade de elaboração de peças simuladas, bem 
como simulação de audiências, sustentação oral em tribunais e atuação no Tribunal do 
Júri, treinamento de técnicas de negociação coletiva, conciliação e arbitragem, e bem 
assim simultânea análise de autos findos correspondentes, incluindo práticas 
processuais. 

 
Art. 2º A Clínica Jurídica FCC tem por objetivo: 

I. Proporcionar ao(a) aluno(a) de graduação visão crítica do Direito, com base em 
múltiplas práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica, assegurando-lhe 
abordagem multidisciplinar; 

II. Qualificar o(a) aluno(a) do curso de Direito para o exercício profissional, propiciando-
lhe o aprendizado das práticas jurídicas e da ética, através do ensino pela pesquisa e 
extensão acadêmica, do exercício da prática jurídica real, bem como da prática 
professional da advocacia; 

III. Coordenar, supervisionar e executar as atividades do estágio curricular do Curso de 
Direito, mediante prestação de serviços de consultoria, assessoria e assistência jurídica 



 

 

às comunidades de assistência e interesse público, sem fins lucrativos, bem como a 
população local/região em maior vulnerabilidade social; 

IV. Desenvolver, junto à comunidade, atividades de orientação para o exercício da 
cidadania e educação para os direitos de todos os cidadãos sem qualquer distinção;  

V. Prestar assistência jurídica gratuita às organizações de assistência e interesse público, 
sem fins lucrativos, bem como à população local/região em maior vulnerabilidade 
social, postulando ou contestando em qualquer instância ou juízo, orientando-as 
juridicamente, quanto aos seus direitos e deveres; 

VI. Exercer a negociação, mediação, conciliação e a arbitragem como técnicas de 
resolução de conflitos; 

VII. Atender às demandas coletivas, propiciando o surgimento e o fortalecimento dos 
sujeitos coletivos de direitos; 

VIII. Relacionar-se com entes governamentais e não governamentais, facilitando convênios 
e parcerias que possam trazer benefício à comunidade em qualquer das perspectivas de 
atuação da Clínica Jurídica FCC. 

 
Art. 3º A Clínica Jurídica FCC será responsável pelo gerenciamento e pela coordenação das 
atividades e execução dos estágios relativos ao curso de Direito. Tendo os seguintes 
propósitos acadêmico-educacionais: 

I. Propiciar aos alunos do curso de direito FCC o desenvolvimento dentro da Clínica 
Jurídica por meio do Estágio Jurídico Voluntário; 

II. Promover o desenvolvimento do Estágio Real Supervisionado nos períodos 
determinados do curso de bacharelado em direito, oferecendo estágios curriculares 
obrigatórios de Prática Jurídica aos alunos do Curso de Direito; 

III. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão acadêmica, promovendo a 
formação do pensamento crítico por meio da prática articulada com a pesquisa; 

IV. Proporcionar, aos acadêmicos do curso, oportunidades de treinamento adequado à 
profissionalização no campo das atividades jurídicas, mediante a realização de 
trabalhos e participações, essencialmente práticas, com alta complexidade jurídica; 

V. Manter, supervisionar e controlar atividades concernentes aos serviços de assistência 
jurídica gratuita às comunidades de assistência e interesse público, sem fins 
lucrativos, bem como a população mais carente da região, nos termos da Lei, com 
oferta de advocacia consultiva, forense ou extrajudicial, arbitragem e conciliação; 

 
Art. 4º O acesso dos discentes à Clínica Jurídica é permitido aos acadêmicos que já cursaram 
a disciplina de metodologia de pesquisa científica e jurídica, de forma voluntária e, a partir do 
sétimo período do curso de bacharelado em Direito, de forma obrigatória, na forma deste 
Regulamento. 
 
Art. 5º A Clínica Jurídica FCC abrange as todas as disciplinas que compreendem a matriz 
curricular do Curso de Direito FCC, tendo em vista a aplicação prática interdisciplinar e 
participativa do acadêmico desde o segundo período do curso, nas modalidades estágio 
voluntário e dos Estágios Práticos Reais Supervisionados, bem como na Prática Simulada 
realizada nas disciplinas específicas e conforme descrição deste Regulamento. 
 
Art. 6º A integração curricular da Clínica Jurídica FCC será realizada de forma 
interdisciplinar e participativa na aplicação prática em casos concretos e de alta complexidade 
através de projetos e/ou programas, conforme abaixo discriminados: 

I. Os projetos representam trabalhos com resultados à curto prazo, devendo 
compreender o mínimo de 01 (um) semestre letivo; 



 

 

II. Os programas representam trabalhos realizados para resultados à longo prazo, 
composto ou não por pequenos projetos pilotos, que definem etapas e sub-resultados 
bem definidos, compreendendo o mínimo de 03 (três) semestres letivos. 

 
§ 1º Os projetos e/ou programas serão de livre escolha e demanda participativa entre 
docentes e discentes.  
 
§ 2º Os projetos e/ou programas devem estar vinculados a pelo menos um docente-orientador, 
o qual será responsável e deverá apresentar as disciplinas vinculadas ao conteúdo do projeto. 
 
§ 3º É altamente aconselhável a união de 02 (dois) ou mais docentes para a elaboração de 
projetos conjuntos, buscando assim, a interdisciplinaridade do curso. 
 
§ 4º A aprovação dos projetos e/ou programas que integraram o semestre letivo será realizada 
pelo colegiado do curso juntamente com as Coordenações da Clínica Jurídica e do Curso de 
Direito da FCC, que deverão ocorrer no início de cada semestre letivo.  
 
Art. 7º As atividades executadas pela Clínica Jurídica FCC terão como critério a realização de 
casos de interesse público, devendo estes casos servir de modelo para o desenvolvimento de 
outros casos e ampliação da argumentação jurídica, além de contribuir para o pensamento 
crítico, desenvolvendo, dentre outras, as seguintes atividades com integração do ensino, da 
pesquisa e da extensão:  

I. grupos para estudos e pesquisas;  
II. competição de Julgamentos e Audiências Simulados; 

III. realização de Seminários, Congresso, Mesas Redondas e Palestras; 
IV. publicação de trabalhos científicos; 
V. visitas técnicas; 

VI. outras modalidades escolhidas e aprovadas pelas Coordenações do Curso de Direito e 
Coordenação da Clínica. 

 
Art. 8º As práticas de monitoria e estágios extracurriculares do curso de Direito da FCC não 
serão realizados na Clínica Jurídica FCC, todos os procedimentos serão realizados pelo 
Núcleo de Estágios e Práticas Profissionais (NEPP) da IES, que realizará ainda convênios 
com órgãos públicos, empresas em geral, escritórios de advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, visando a aperfeiçoar o aprendizado dos acadêmicos, atendendo ao Regulamento de 
Práticas de Monitoria & Estágios Curriculares e Extracurriculares para os Cursos de 
Graduação da FCC. 
 
CAPÍTULO II – DOS ESTÁGIOS E DA PRÁTICA SIMULADA 
 
Art. 9º A prática jurídica será realizada nas modalidades Estágio e Prática Simulada, 
integralizando o currículo do curso, sendo gerenciada pela Clínica Jurídica FCC.   
 
SEÇÃO I – DOS ESTÁGIOS 
 
Art. 10 As atividades de estágio são essencialmente práticas e devem proporcionar ao 
estudante a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua 
área de formação, bem como a análise crítica e argumentação jurídica.  
 



 

 

Art. 11 As atividades de estágio realizadas pela Clínica Jurídica FCC devem buscar, em todas 
as suas variáveis, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  
 
Art. 12 As atividades de Estágio descritas no art. 11 serão desenvolvidas no extra turno, na 
modalidade de assistência jurídica gratuita, com a participação em atividades ou programas 
extensionistas, abertos à comunidade, para interagir com a população e prestar serviços de 
atendimento e orientação às pessoas carentes através da Clínica Jurídica. 
 
Art. 13 O estudo da ética profissional e sua prática deve perpassar todas as atividades 
vinculadas ao estágio.  
 
Art. 14 A Clínica Jurídica FCC realizará as seguintes modalidades de estágio: 

I. Estágio voluntário; 
II. Estágio Prático Real Supervisionado. 

 
Art. 15 Os Estágios serão desenvolvidos mediante atividades e trabalhos essencialmente 
práticos, em situações reais, tendo a pesquisa e o ensino como base, abrangendo as seguintes 
atividades: 

I. atendimento aos assistidos, objetivando a instauração de processo ou orientação 
jurídica; 

II. redação, elaboração de peças processuais e profissionais; 
III. acompanhamento de processos, responsabilizando-se pela atualização das 

informações; 
IV. assistência e atuação em audiência e sessões; 
V. estudos de processos findos com apresentação de relatórios orais ou escritos; 

VI. visitas a órgãos públicos e privados relacionados com a área jurídica; 
VII. procedimentos, audiências e júris simulados; 

VIII. pesquisas solicitadas pelos professores orientadores; 
IX. assistência às audiências e sessões estabelecidas pelos professores de estágio, com 

apresentação de relatórios; 
X. domínio de rotinas e trâmites processuais; 

XI. análise dos estatutos da advocacia, da magistratura e do Ministério Público e de 
questões de provas do Enade, da OAB e de concursos públicos. 

 
Art. 16 O Estágio Voluntário, no âmbito da Clínica Jurídica, será realizado em caráter 
estritamente voluntário, por qualquer acadêmico do curso de direito da FCC que tenha 
cursado a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e Jurídica.  
 
§1º O Estágio Voluntário deverá seguir os protocolos e determinações previstos neste 
Regulamento, estando o(a) estagiário(a) vinculado ao estágio ao semestre letivo no qual 
manifestou o interesse em realizar o estágio.  
 
§2º Não será permitido, em hipótese alguma, a utilização de Estágio Voluntário como 
horárias necessárias para cumprimento de Estágio Prático Real Supervisionado.  
 
Art. 17 O Estágio Prático Real Supervisionado será realizado em caráter obrigatório, pelos 
acadêmicos regulamente matriculados nas seguintes disciplinas e períodos: 

I. Estágio Prático Real Supervisionado I (7ºperíodo);  
II. Estágio Prático Real Supervisionado II (8º período); 

III. Estágio Prático Real Supervisionado III (9º período).  



 

 

 
Parágrafo único. O Estágio Prático Real Supervisionado é componente curricular 
obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes 
ao perfil do formando e tem como objetivo desenvolver habilidades práticas em complemento 
ao conteúdo teórico do curso, permitindo ao(a) aluno(a) contato direto com a realidade de sua 
área de atuação. A carga horária a ser integralizada conforme Projeto Pedagógico do Curso. 
 
Art. 18 As atividades de Estágio, em qualquer das modalidades, poderão ser reprogramadas e 
reorientadas de acordo com os resultados teórico-práticos, gradualmente revelados pelo 
acadêmico, na forma definida no Regulamento, até que se possa considerá-lo concluído, 
resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das 
diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 
 
Art. 19 O atendimento no serviço de assistência jurídica abrangerá além do modelo 
tradicional de ensino de prática jurídica definido na estrutura de Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ), também o atendimento das comunidades de assistência e interesse público, bem como 
a população mais carente da região dando ênfase na prática Jurídica através do tripé ensino-
pesquisa-extensão. 
 
Art. 20 As visitas orientadas devem abranger os diversos órgãos do Poder Judiciário, 
Ministério Público, Procuradorias e outras instituições que desenvolvam atividades jurídicas 
(judiciárias e não judiciárias), o sistema penitenciário, em todos os seus níveis, bem como a 
assistência a audiências e sessões reais, conforme julgar conveniente o(a) Professor(a) 
Orientador(a) na execução do conteúdo programático da disciplina. 
 
Parágrafo único. Das visitas orientadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados a 
serem apresentados ao (a) Professor(a) Orientador(a) para avaliação.   
 
Art. 21 O Estágio Prático Real Supervisionado será desenvolvido na própria Instituição, 
através da Clínica Jurídica FCC, onde há a prestação de serviços jurídicos de consultoria, 
assessoria e assistência jurídica à população carente, bem como conciliação e mediação. 
 
SEÇÃO II – DA PRÁTICA SIMULADA 
 
Art. 22 As atividades de Práticas Jurídicas Simuladas serão desenvolvidas nas disciplinas 
regulares de Prática Simulada I, II, III e IV. 
 
§1º Os acadêmicos, no fim de cada disciplina, deverão fazer a entrega, ao(à) professor(a) da 
disciplina, de 01 (uma) pasta contendo todas as petições simuladas elaboradas pelo 
acadêmico, bem como todos os relatórios de participação em audiências simuladas e 
audiência de instrução e julgamento assistidas, como pré-requisito para aprovação na 
disciplina. 
 
§2º Cabe ao(à) professor(a) responsável pela disciplina fazer a entrega das pastas elaboradas 
pelos acadêmicos à coordenação da Clínica Jurídica FCC no fim de cada semestre letivo. 
 
Art. 23 As atividades de prática simulada incluem as práticas processuais e não processuais 
referentes às disciplinas constantes da matriz curricular do Curso de Direito, bem como as 
atividades profissionais dos principais operadores jurídicos. 
 



 

 

Parágrafo único. A pauta de atividades simuladas inclui necessariamente a simulação de 
audiências, sustentação oral em tribunais e atuação no Tribunal do Júri, treinamento de 
técnicas de negociação coletiva, conciliação e arbitragem, e bem assim simultânea análise de 
autos findos correspondentes. 
 
CAPÍTULO III– DA AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS E PRÁTICA 
 
Art. 24 O processo de avaliação será global, abrangendo cada período letivo. 
 
SEÇÃO I – DA AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS  
 
Art. 25 Nas atividades dos Estágio Voluntário e Estágio prático real, a avaliação do(a) 
estagiário(a) é realizada no final do semestre pelo(a) Professor(a) Orientador(a) através das 
peças processuais elaboradas, mediações e conciliações realizadas e participações em 
audiência. 
 
§1º Os Estágios Voluntários não terão frequência mínima no semestre, sendo que as 
atividades realizadas serão convertidas em horas-atividades no final do semestre com 
apresentação de certificação de atividades complementares realizadas. 
 
§2º Os Estágios Práticos Reais Supervisionados deverão ser cumpridos com frequência total 
(100 horas de carga horária prática cada) realizada na Clínica Jurídica FCC e com nota 
atribuída pelos Professores Orientadores, com pontuação mínima definida no Formulário de 
Avaliação do Plano de Estágio. 
 
§3º As atividades de Estágio, nas duas modalidades, serão avaliadas pelos Professores, com 
supervisão do(a) Coordenador(a) da Clínica Jurídica, levando em consideração a presença dos 
acadêmicos e a entrega de Pasta de Estágio, contendo os projetos realizados, bem como a 
cópia das peças processuais elaboradas e devidamente assinadas pelo(a) aluno(a) e 
professores da Clínica Jurídica, além de cópia das atas de audiências que participou com a 
devida supervisão. 
 
§4º A frequência do(a) aluno(a) é controlada pelo(a) Professor(a) Orientador(a), que 
apresenta relatório semestral das atividades realizadas, certificando a carga horária cumprida. 
O tempo efetivamente despendido pelo(a) estagiário(a) em audiências judiciais é computado 
como hora de estágio, devendo ser comprovado pela ata da audiência e atestado pelo(a) 
Professor(a) Orientador(a).   
 
Art. 26 Estarão aprovados os Estagiários de Prática Real Supervisionada que alcançarem a 
média final SUFICIENTE e desde que tenha cumprido no mínimo horas de atividades na 
Clínica Jurídica, de acordo com o calendário acadêmico pré-estabelecido pela Faculdade 
Cidade de Coromandel.  
 
Art. 27 Os Estagiários de Prática Real Supervisionada que obtiverem média final 
INSUFICIENTE, e que tenham frequência igual ou superior ao mínimo de horas de 
atividades estabelecidos neste Regulamento, estarão automaticamente em Dependência, que 
será concretizada na forma de atendimentos na Clínica Jurídica, de acordo com as instruções e 
determinações da Coordenação da Clínica Jurídica, uma vez que em se tratando de atividade 
eminentemente prática, não existe a possibilidade de prova final.  
 



 

 

Parágrafo único. O(A) Coordenador(a) da Clínica Jurídica atribuirá a nota final ao 
acadêmico em processo de dependência, por meio de retificação junto à Secretaria Geral de 
Matrículas, indicando a aprovação ou reprovação do acadêmico em período de dependência, 
após a entrega do relatório de dependência a ser entregue pelo acadêmico em até 5 (cinco) 
dias após o cumprimento do processo de dependência.  
 
Art. 28 Os alunos que descumprirem as determinações deste regulamento, ou que se 
ausentarem nos dias determinados pela Coordenação, estarão automaticamente reprovados, 
devendo repetir as atividades desenvolvidas na Clínica Jurídica, em período letivo regular.  
 
Art. 29 A participação dos alunos nas Ações Sociais junto à Comunidade em geral servirá 
para o cômputo das horas na Clínica Jurídica, desde que autorizada pelo Professor(a) 
Coordenador(a) e com o devido acompanhamento do(a) Professor(a) Orientador(a). 
 
Art. 30 Aos acadêmicos que apresentarem atestados médicos que justifiquem as faltas, fora 
do tratamento excepcional, poderá ser deferida a reposição por meio das Ações Sociais, ou 
segundo a determinação, e no interesse da Coordenação da Clínica Jurídica, devendo sempre 
ser cumpridas em dobro.  
 
Art. 31 As faltas consideradas injustificáveis pelo despacho da Coordenação da Clínica 
Jurídica, ou que forem lançadas pelo sistema em virtude de matrícula tardia, não serão 
passíveis de reposição, devendo ser computadas na porcentagem mínima para aprovação na 
disciplina de Prática Jurídica.  
 
Art. 32 O prazo para requerimento de reposição de faltas é de 96 (noventa e seis) horas a 
partir da ausência à atividade prática da Clínica Jurídica, e deverá ser protocolada diretamente 
na Secretaria da Clínica Jurídica, devidamente documentada.  
 
SEÇÃO II – DA PRÁTICA SIMULADA 
 
Art. 33 Nas atividades de Prática Simulada, incluindo atividades de visita orientada, a 
avaliação do(a) acadêmico(a) é procedida pelo(a) Professor(a) da disciplina através da 
pontuação mínima regular da disciplina. 
 
CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
 
Art. 34 A organização funcional do Clínica Jurídica FCC compreende: 

I. Coordenador(a); 
II. Professores Orientadores de Estágios; 

III. Secretário(a); 
IV. Estagiários. 
 
Parágrafo único. O(A) Coordenador(a) da Clínica, os Professores Orientadores de Estágios e 
seus substitutos serão designados pela Coordenação do Curso de Direito FCC. 
 
SEÇÃO I – DO(A) COORDENADOR(A) DA CLÍNICA JURÍDICA 
 
Art. 35 O(A) Coordenador(a) da Clínica Jurídica é indicado pelo(a) Coordenador(a) do Curso 
de Direito da Faculdade Cidade de Coromandel, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução e após ser aprovado pelo Colegiado do Curso de Direito. 



 

 

 
Parágrafo único. Coordenador(a) da Clínica Jurídica será obrigatoriamente professor(a) 
integrante do corpo docente do Curso de Direito da Faculdade Cidade de Coromandel, possuir 
experiência profissional, ter conduta ilibada e estrar regularmente inscrito(a) na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
Art. 36 Compete ao (a) Professor(a) Coordenador(a) da Clínica Jurídica FCC:  

I. Coordenar a Clínica Jurídica e implementar as decisões do Colegiado do Curso de 
Direito referentes a estágios; 

II. Coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos Professores Orientadores de 
Estágios e Prática Simulada, estagiários e funcionários da Clínica Jurídica; 

III. Acompanhar a execução das atividades de prática jurídica simulada e real;  
IV. Representar a Clínica Jurídica FCC nas suas relações externas; 
V. Propor ao Colegiado do Curso de Direito projetos de trabalho interdisciplinar a 

serem desenvolvidos conjuntamente com outros cursos da Faculdade Cidade de 
Coromandel junto a Clínica Jurídica FCC; 

VI. Gerenciar, junto à administração, os meios necessários ao regular funcionamento 
do Clínica Jurídica FCC e dos estágios a seu cargo; 

VII. Aprovar a composição de turmas e escalas de horário dos estagiários junto a Clínica 
Jurídica FCC, de forma a manter uma distribuição equitativa de acadêmicos nos 
diversos horários de funcionamento e atividades desenvolvidas; 

VIII. Dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos e programas 
encaminhados pelo Professores Orientadores e pelo Colegiado do Curso; 

IX. Orientar, supervisionar e avaliar pesquisas, seminários e trabalhos simulados das 
equipes de estagiários sob sua responsabilidade;  

X. Coordenar o trabalho dos profissionais que compõem o corpo multidisciplinar do 
Clínica Jurídica FCC; 

XI. Efetuar o controle de frequência dos Estagiários e Professores Orientadores;  
XII. Analisar e dar parecer sobre as propostas de convênio com a Clínica Jurídica para o 

desenvolvimento dos estágios;  
XIII. Promover, condicionado à aprovação da Coordenação do curso, reuniões, 

workshops, seminários, entre outras atividades, com o objetivo de harmonizar as 
atividades de estágio aos princípios norteadores do estágio na Clínica Jurídica, de 
modo a permitir uma compreensão humanista e global do fenômeno jurídico; 

XIV. Colaborar com os professores das disciplinas do Curso no estabelecimento da 
programação das horas exigidas no currículo; 

XV. Apresentar a Coordenação e ao Colegiado do Curso de Graduação em Direito, 
semestralmente, relatório do trabalho desenvolvido no exercício do cargo; 

XVI. Tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 
cumprimento deste Regulamento; 

XVII. Analisar os pedidos de reposição de faltas que possam ser consideradas 
justificáveis, determinando a forma de cumprimento da reposição, na forma 
simples, duplicada ou triplicada, de acordo com o parecer da Coordenação.  

XVIII. Elaborar, em conjunto com a Coordenação do Curso de Direito da IES, os horários 
de estágio no Núcleo, bem como estabelecer horário de atendimento ao público;  

XIX. Distribuir as turmas de estagiários ao(a) Professor(a) Orientador(a), nas respectivas 
áreas de atuação, bem como indicar professores para orientação das pesquisas, 
seminários e trabalhos inerentes a Clínica;  

XX. Assinar as correspondências, certidões ou declarações referentes às atividades da 
Clínica Jurídica FCC; 



 

 

XXI. Implementar, coadjuvado pelos professores das disciplinas do Curso de Direito, os 
objetivos referidos no art. 2º; 

XXII. Prover, junto à Coordenação do curso de Direito, os meios necessários ao regular 
funcionamento da Clínica e dos estágios a seu cargo; 

XXIII. Prover o convênio/credenciamento da Clínica Jurídica FCC perante a OAB, para a 
prestação de assessoria jurídica e assistência judiciária as comunidades de 
assistência e interesse público, sem fins lucrativos, bem como a população mais 
carente da região, na forma da lei; 

XXIV. Avaliar os resultados dos estágios de responsabilidade da Clínica Jurídica FCC, 
levando-se em consideração a implementação de medidas e processos institucionais 
de melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, e o alcance dos objetivos 
constantes do Projeto Pedagógico da FCC; 

XXV. Implementar, conjuntamente com a Coordenação do Curso de Direito, a 
programação da Clínica Jurídica FCC para cada período letivo; 

XXVI. O(A) Coordenador(a) da Clínica Jurídica será substituído, em suas ausências ou 
impedimentos, pelo(a) Professor(a) Orientador(a), designado pela Coordenação do 
Curso de Direito; 

XXVII. Aprovar projetos alternativos de estágio que preencham os requisitos legais e 
práticos necessários ao seu desenvolvimento; 

XXVIII. Aprovar alterações na pauta de trabalhos, a qual deverá ser submetida a aprovação 
da Coordenação do Curso; 

XXIX. Supervisionar os trabalhos dos acadêmicos na prestação do assessoramento jurídico 
e assistência jurídica; 

XXX. Aprovar pedidos de participação de seus professores na orientação de pesquisas, 
seminários e trabalhos jurídicos; 

XXXI. Manifestar-se e deliberar sobre assuntos pertinentes ao estágio, sempre que isso lhe 
for solicitado; 

XXXII. Aplicar sanções aos estagiários, conforme dispõem o parágrafo único do art. 42 
deste regulamento; 

XXXIII. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 
SEÇÃO II – DOS PROFESSORES ORIENTADORES 
 
Art. 37 São professores orientadores de Estágios aqueles que exercem atividades de 
orientações de pesquisa jurídica e técnico-pedagógicas em suas áreas de atuação na Clínica 
Jurídica FCC, com experiência profissional, de conduta ilibada, regularmente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, competindo-lhes principalmente: 

I. Implementar a programação das atividades atinentes ao Estágio, elaborada pelo(a) 
Coordenador(a) da Clínica Jurídica FCC; 

II. Responsabilizar-se pela execução das atividades constantes da programação da 
Clínica Jurídica FCC, apropriadas aos vários campos de profissionalização; 

III. Orientar, supervisionar e avaliar as visitas, trabalhos e atividades simuladas e reais 
das equipes de estagiários sob sua responsabilidade, atribuindo-lhes as respectivas 
notas, bem como comprovar seus resultados; 

IV. Distribuir os casos ou questões pertinentes aos serviços de assessoria jurídica e 
assistência jurídica, a serem examinados e copatrocinados por estagiários, e prestar a 
estes a orientação necessária ao seu desempenho ou à realização dos trabalhos 
técnico-jurídicos ou profissionais a seu cargo; 

V. Efetuar o controle de frequência, dos estagiários pertencentes às equipes pelas quais 
for responsável; 



 

 

VI. Acompanhar a elaboração e corrigir as atividades desenvolvidas, juntamente com os 
estagiários pertencentes às equipes pelas quais forem responsáveis; 

VII. Assinar, isoladamente ou, quando for o caso, em conjunto com os estagiários 
inscritos no quadro próprio da OAB, pertencentes às turmas ou equipes pelas quais 
for responsável, as petições, recursos e demais papéis encaminhados ao Poder 
Judiciário, ou de caráter extrajudicial; 

VIII. Controlar a entrega de peças elaboradas e do relatório mensal das atividades 
executadas pelo(a) estagiário(a); 

IX. Participar das audiências, sessões de julgamento e demais atos processuais das ações 
encaminhadas ao Poder Judiciário relativas aos serviços de assistência jurídica, ou 
acompanhar a realização daqueles a que devam comparecer, juntamente com os 
estagiários, quando possível a participação destes; 

X. Avaliar a participação das equipes de estagiários pelas quais for responsável, nas 
audiências dos processos encaminhados ao Poder Judiciário através da Clínica 
Jurídica FCC; 

XI. Orientar a análise e a elaboração de pareceres próprios da advocacia consultiva; 
XII. Realizar a análise da legislação, orientando a elaboração de textos legais; 

XIII. Instruir acerca da implementação do processo simulado, a partir da apresentação de 
situações ou casos hipotéticos; 

XIV. Presidir e orientar as audiências e sessões nos processos simulados, com a 
participação do(a) estagiário(a); 

XV. Orientar para a sustentação oral em audiências, sessões e plenários; 
XVI. Desenvolver técnicas de negociações coletivas, arbitragem e conciliação; 

XVII. Orientar a análise de autos de processos findos; 
XVIII. Proceder a correção bimestral, examinando todos os relatórios das audiências 

realizadas e cópias das sentenças dos processos liquidados; 
XIX. Participar das ações sociais e comunitárias, na qualidade de orientador, de acordo 

com a carga horária pré-estabelecida pela Coordenação da Clínica Jurídica e 
Coordenação do Curso de Direito FCC; 

XX. Certificar as atividades realizadas e a carga horária cumprida pelos estagiários; 
XXI. Elaborar relatório semestral das atividades realizadas, certificando a carga horária 

cumprida pelo(a) estagiário(a); 
XXII. Zelar pelo patrimônio, instalações, equipamentos e recursos técnicos e 

computacionais, e pelo acervo bibliográfico à disposição da Clínica Jurídica FCC; 
XXIII. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 
XXIV. Desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função. 
 
§ 1º Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação e 
coordenação atinentes aos Estágios desenvolvidos na Clínica Jurídica são consideradas 
atividades docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do corpo docente vinculado 
ao Curso de Graduação em Direito da Faculdade Cidade de Coromandel. 
 
§ 2º Para fins do Plano de Atividades do Curso de Graduação em Direito, cada grupo de 
alunos orientados pelo mesmo(a) Professor(a) Orientador(a), em um mesmo horário, será 
considerada uma única turma.  
 
SEÇÃO III – DOS ESTAGIÁRIOS  
 



 

 

Art. 38 Estão aptos para os fins do estágio na Clínica Jurídica FCC os discentes regularmente 
matriculados no curso de direito FCC, conforme as seguintes modalidades de estágios 
ofertados: 

I. Estagiário(a) voluntário(a): realizado voluntariamente por qualquer acadêmico do 
curso de direito da FCC que tenha cursado a disciplina de Metodologia da Pesquisa 
Científica e Jurídica.  

II. Estagiário(a) de Prática Real Supervisionada: trata-se do acadêmico devidamente 
matriculados nas disciplinas de Estágio Prático Real Supervisionado I (7ºperíodo); 
Estágio Prático Real Supervisionado II (8º período) e Estágio Prático Real 
Supervisionado III (9º período).  

 
Art. 39 O(A) Estagiário(a) Voluntário(a) deverá seguir os protocolos e determinações 
do(a) Professor(a) Orientador(a) do grupo de estágio no qual estará vinculado, recebendo 
no fim de cada semestre letivo, horas de atividades complementares proporcionais ao 
tempo disponibilizado para o estágio voluntário e aos produtos realizados pelo grupo. 
 
Art. 40 O(A) Estagiário(a) de Prática Real Supervisionada possui vínculo obrigatório, 
portanto, a matrícula será realizada no Sistema de Matrículas, nos prazos assinalados pela 
Faculdade Cidade de Coromandel, devendo perfazer frequência total de 100 (cem) horas 
de carga horária prática, além de nota mínima exigida pela IES atribuída pelos Professores 
Orientadores. 
 
Parágrafo único. O acadêmico poderá optar dentre os dias e horários ofertados, o melhor 
dia para cumprimento do Estágio Prático Real Supervisionado, respeitadas as preferências 
oriundas das vagas destinadas ao contraturno.  
 
Art. 41 Cabe ao (a) estagiário(a) as seguintes funções: 

I. Realizar as visitas técnicas, atividades de extensão, pesquisa e simuladas, relativas à 
matéria Estágio; 

II. Aplicar os aprendizados adquiridos na disciplina de metodologia de pesquisa, para 
fomentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

III. Desempenhar atividades de assessoria jurídica e assistência jurídica, de cunho 
judicial ou extrajudicial; 

IV. Participar de programas ou serviços de extensão na área jurídica, de interesse social; 
V. Participar de eventos jurídicos que lhes sejam indicados, na conformidade da 

programação do estágio; 
VI. Preencher fichas de atendimento para os casos que atenderem, encaminhando-as à 

Secretaria de da Clínica Jurídica para cadastramento, na forma do roteiro de 
atendimento; 

VII. Entregar periodicamente ao (à) Professor(a) Orientador(a) Responsável pela equipe 
que está inserido, relatório detalhado de todas as atividades realizadas durante o 
período respectivo, acompanhado de autoavaliação de seu desempenho; 

VIII. Redigir as petições de todos os processos nos quais participaram ativamente, delas 
fazendo constar a sua identificação pessoal, e assiná-las junto com o (a) Professor(a) 
Orientador(a); 

IX. Comparecer a todos os atos processuais decorrentes dos processos sob sua 
responsabilidade, a critério do(a) Professor(a) Orientador(a), que poderá estabelecer 
escalas entre os alunos que comporão as turmas; 

X. Acompanhar as publicações oficiais, juntamente com a secretaria, visando manter 
atualizada a agenda de audiências e demais atos processuais; 



 

 

XI. Informar à secretaria, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, as datas, horários e 
locais das audiências dos processos sob sua responsabilidade; 

XII. Cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua responsabilidade, 
reportando ao (a) Professor(a) Orientador(a); 

XIII. Manter contato telefônico, atender e informar aos Assistidos da Clínica Jurídica 
FCC, que estiverem sob sua responsabilidade, sobre o andamento de seus processos 
de atendimento, dentro da Clínica Jurídica, bem como andamento processual de 
eventual processo judicial; 

XIV. Restaurar os processos sob sua responsabilidade, na eventualidade de perda ou 
extravio; 

XV. Manter cópias de todas as peças processuais produzidas nos processos encaminhados 
ao Poder Judiciário através da Clínica Jurídica; 

XVI. Manter, nas pastas do Assistido, cópias de todos os documentos referente aos 
atendimentos realizados, bem como de todas as peças processuais produzidas nos 
processos encaminhados ao Poder Judiciário; 

XVII. Comunicar ao (a) professor(a) Orientador(a) e à Secretaria os andamentos dos 
processos sob suas responsabilidades; 

XVIII. Responsabilizar-se, juntamente com o (a) professor(a) Orientador(a), pelo 
acompanhamento do trâmite processual das ações ou procedimentos, de interesse das 
partes ou litigantes que representar, em qualquer tribunal ou juízo singular, ou 
perante entidades, órgãos ou repartições públicas em geral; 

XIX. Cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes ao Estágio 
praticado. 

 
Art. 42 No exercício de atividades vinculadas direta ou indiretamente à Clínica Jurídica FCC, 
aplicam-se aos estagiários do curso de Direito as normas do Código de Ética e Disciplina da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
Parágrafo Único. Quando da infringência de qualquer norma do Código referido neste 
artigo, segue-se o procedimento e aplicam-se as sanções previstas na legislação específica, 
vigente no âmbito da Faculdade Cidade de Coromandel, quando trata do regime disciplinar do 
corpo discente.  
 
Art. 43 São deveres dos estagiários, além daqueles comuns aos membros discentes do curso 
de direito FCC: 

I. Tratar os assistidos com seriedade, respeito, urbanidade e fidelidade; 
II. Observar a orientação técnica e as instruções que lhes forem ministradas pelo(a) 

Professor(a) Orientador(a); 
III. Cumprir as tarefas ou atividades de que forem incumbidos, e participar dos eventos e 

demais atividades constantes da programação do estágio; 
IV. Estar na Clínica Jurídica nos horários pré-estabelecidos pelo(a) Coordenador(a) da 

Clínica ou Professor(a) Orientador(a); 
V. Sujeitar-se aos registros e controle de frequência, cumprindo com pontualidade e 

assiduidade os horários e jornada de estágio; 
VI. Comparecer com trajes compatíveis e pontualidade aos atendimentos ao público na 

Clínica Jurídica, bem como às audiências judiciais ou extrajudiciais relacionados aos 
casos que lhes tenham sido distribuídos, ou aos atos ou eventos para os quais sejam 
convocados pelos Professores Orientados; 

VII. Apresentar quando solicitado, relatório de andamento das causas sob sua 
corresponsabilidade; 



 

 

VIII. Zelar pela Clínica Jurídica FCC, nos atos externos a que deva comparecer, vedado o 
trato de assuntos estranhos às atividades dos estágios; 

IX. Agir de acordo com a ética profissional, atender a todas as determinações dos 
professores orientadores e coordenação da Clínica Jurídica, e zelar pelo bom nome da 
Clínica Jurídica da Faculdade Cidade de Coromandel; 

X. Manter atualizado e sob controle o andamento de causas, colocando o(a) professor(a) 
Orientador(a) a par das ocorrências ou trâmites processuais, informando outrossim à 
secretaria do NPJ; 

XI. Prestar informações às partes relativamente às causas de seu interesse pelas quais 
sejam corresponsáveis; 

XII. Manter rigorosa vigilância sobre os casos que lhe forem distribuídos, promovendo a 
pesquisa, zelando quanto ao cumprimento ou fluência de prazos, adoção de 
providências e realização de atos processuais cabíveis; 

XIII. Abster-se de cobrar, aceitar ou receber, a qualquer título, dinheiro, valores ou bens de 
clientes assistidos através da Clínica Jurídica. É vedado também ao (a) estagiário(a) a 
captação ou encaminhamento de clientes a escritório de advocacia. Fica ainda o(a) 
estagiário(a) responsável pelo recebimento de documento de clientes; 

XIV. Zelar pelo patrimônio, instalações, equipamentos e recursos técnicos e 
computacionais, e pelo acervo bibliográfico à disposição da Clínica Jurídica; 

XV. Obter média final estabelecida pelo Regimento da Faculdade; 
XVI. Repetir o estágio em período letivo e regular, se reprovado. 

 
Art. 44 Ao (À) estagiário(a) é vedado: 

I. Cobrar, aceitar ou receber, a qualquer título, dinheiro ou qualquer outro valor de 
pessoas envolvidas com a Clínica Jurídica; 

II. Cobrar, aceitar ou receber honorários por serviços prestados a provisionados da 
Clínica Jurídica.  

 
Art. 45 Nas atividades de estágio, modalidade voluntária ou obrigatória, poderão envolver o 
deslocamento a pontos diversos ou visitas agendadas a órgão judiciários, de segurança pública 
e penitenciários, a órgãos das funções essenciais à Justiça e a órgãos da Administração 
Pública em geral, bem como realização de Clínica Itinerante. 
 
Art. 46 A matrícula do acadêmico em qualquer das modalidades de Estágio implica a 
aceitação das normas e regulamentos que lhe são aplicáveis e o compromisso de cumprir a 
programação de atividades desenvolvidas em seu âmbito ou extraclasses, e junto à 
comunidade, regendo-se a participação discente também pela legislação pertinente ao estágio 
como parte de formação acadêmica, sem vínculo empregatício (Lei nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008). 
 
SEÇÃO IV – DA SECRETARIA DA CLÍNICA JURÍDICA  
 
Art. 47 À Secretaria da Clínica Jurídica FCC, além de incumbir-se do apoio administrativo 
necessário ao funcionamento do órgão, compete: 

I. Manter, em arquivo, toda a correspondência recebida e expedida, toda a 
documentação referente aos estágios, bem como toda a documentação e legislação 
concernentes a Clínica Jurídica; 

II. Manter o controle da agenda, dos documentos e de todas as correspondências 
recebidas e expedidas pela Clínica Jurídica, bem como controle e registro das 



 

 

publicações inerentes aos processos patrocinados, cientificando o(a) 
Coordenador(a) da Clínica e os Professores Orientadores; 

III. Organizar, controlar e manter a agenda das audiências dos juízos e sessões dos 
tribunais, referentes a processos em andamento, sem prejuízo de igual controle e 
atualização pelos estagiários e professores orientadores; 

IV. Manter, em arquivo, pelo tempo de conservação regularmente estabelecido, os 
trabalhos realizados ou cópias destes, para fins de comprovação do estágio; onde 
nenhum documento poderá ser entregue a quem de direito sem o visto do(a) 
Coordenador(a) da Clínica Jurídica; 

V. Elaborar as declarações e certidões atinentes a Clínica Jurídica, bem como 
documentos de natureza acadêmica pertinentes aos estágios revisadas pelo(a) 
Coordenador(a) da Clínica, respeitadas as competências específicas;  

VI. Manter, em arquivo, o controle dos convênios que a Faculdade possui para estágios 
na área de Direito, bem como as fichas individuais dos estagiários que estiverem 
realizando etapa de seu estágio em algum desses convênios;  

VII. Manter registro do(a) estagiário(a) com consignação das observações e avaliações 
realizadas pelo(a) Professor(a) Orientador(a), bem como das horas de estágio 
acumuladas; 

VIII. Coordenar o serviço de informática e zelar pelo seu funcionamento eficaz; 
IX. Controlar e requisitar material de consumo e bens móveis para a Clínica Jurídica; 
X. Exercer a guarda e a responsabilidade pelos livros, processos e demais 

documentos que se encontrem na Clínica Jurídica, controlando, rigorosamente, a 
entrada e saída de qualquer documento ou material, inclusive por parte dos 
Professores Orientadores; 

XI. Organizar, controlar e manter arquivos de processos findos ou em trâmite, de 
interesse do serviço de assistência jurídica, judiciária ou extrajudiciária, sem 
prejuízo de igual controle da alçada de estagiários e professores de estágio; 

XII. Organizar, acessar, intercambiar e manter bases de dados e os requisitos de 
controle sobre frequência e avaliação de estagiários, presença dos professores 
orientadores, e demais informes gerados no âmbito da Clínica Jurídica ou 
necessários aos fins deste; 

XIII. Organizar e manter atualizado o cadastro de assistidos da Clínica Jurídica, tanto 
nos casos de assessoramento jurídico, quanto de assistência judiciária ou 
extrajudiciária; 

XIV. Auxiliar os profissionais e estagiários nos contatos que se façam necessários com 
as partes assistidas através da Clínica Jurídica; 

XV. Manter o controle dos arquivos da Clínica Jurídica; 
XVI. Informar os assistidos das audiências e de atos a serem realizados em seus 

processos; 
XVII. Abrir pastas, fazer fichas e cadastrar novos processos de atendimento e jurídicos; 

XVIII. Atender aos assistidos e lhes prestar as informações corretas nos horários em que 
não houver atendimento por estagiários. 

XIX. Assistir ao(a) Coordenador(a) e professores de estágio no cumprimento de seus 
encargos; 

XX. Desempenhar as demais atividades referentes às suas atribuições e as que lhe 
forem solicitadas pelo(a) Coordenador(a) Clínica Jurídica, na forma deste 
regulamento; 

XXI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 



 

 

Parágrafo único. O(A) Secretário(a) e seu substituto serão admitidos pela Mantenedora, 
mediante proposta do(a) Coordenador(a) da Clínica Jurídica encaminhada através da 
Coordenação de Curso. 
 
CAPÍTULO V - DAS FALTAS E PENALIDADES 
 
Art. 48 Os estagiários estão sujeitos às seguintes sanções: 

I. repreensão oral; 
II. repreensão escrita; 

III. cancelamento de carga horária; 
IV. suspensão; 
V. desligamento. 

 
Art. 49 Ao (A) estagiário(a) que revelar impontualidade será aplicada a sanção de repreensão 
oral e, em caso de reincidência, repreensão escrita. 
 
Art. 50 A negligência do(a) estagiário(a) que importar em prejuízos aos Assistidos, 
retardamento na propositura de ação e perda de prazo será considerada falta grave, passível de 
desligamento do acadêmico, independentemente de demais sanções penais e cíveis cabíveis. 
 
Art. 51 A captação de Assistidos por parte de estagiário(a) ou por parte de qualquer 
componente da Clínica Jurídica FCC é considerada falta grave, bem como os atos que 
importam em violação de norma legal ou regulamentar, podendo acarretar o desligamento 
do(a) estagiário(a). 
 
Parágrafo único. No caso de ser praticada a falta pelos demais componentes da Clínica 
Jurídica FCC será aplicado o regulamento da própria Instituição. 
 
Art. 52 A aplicação das sanções previstas neste regulamento cabe ao (a) Coordenador(a) do 
Clínica Jurídica FCC, exceto o desligamento do(a) aluno(a), que obedecerá ao Regimento da 
IES. 
 
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 53 O presente Regulamento só pode ser alterado através de Resolução do Colegiado de 
Curso da Faculdade Cidade de Coromandel. 
 
Art. 54 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Curso de Direito 
conjuntamente com o(a) Coordenador(a) da Clínica Jurídica, ad referendum do Colegiado 
respectivo. 
 
Art. 55 Os trabalhos e as atividades desenvolvidos no âmbito da Clínica Jurídica ficam 
sujeitos aos procedimentos e parâmetros internos de controle e avaliação de qualidade e 
desempenho, sob o compromisso do aprimoramento do ensino e da profissionalização 
superior, de acordo com o projeto pedagógico da Instituição e os instrumentos e metodologias 
por ela adotados. 
 
Art. 56 - Todas as atividades de coordenação, supervisão, acompanhamento, orientação e 
avaliação, assessoria jurídica e de assistência jurídica exercidas por docentes, no âmbito dos 
estágios, são consideradas atividades de magistério para efeito acadêmico, sendo seu 



 

 

exercício privativo dos membros do corpo docente da Clínica Jurídica FCC, desde que 
inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil e com experiência forense.  
 
Art. 57 O(A) professor(a) designado(a) Coordenador(a) da Clínica Jurídica e Professores 
Orientadores, farão jus à remuneração específica que lhes for fixada pela Mantenedora, 
correspondente ao regime de trabalho contratual ajustado por tempo parcial ou integral. 
 
Art. 58 As eventuais verbas honorárias de sucumbência em desfavor das contrapartes ou réus, 
arbitradas nas causas de interesse das partes atendidas pelos serviços de assistência judiciária 
gratuita, reverterão integralmente ao (a) professor(a) ou professores advogados, responsáveis 
pelo seu copatrocínio profissional privado, constituídos e nomeados por instrumento de 
mandato, aos quais caberá a sua vez arcar com quaisquer ônus fiscais ou previdenciários 
incidentes.  
 
§1º Fica expresso que ditas verbas não integram o contrato de trabalho docente ou o contrato 
de prestação de serviços educacionais celebrado pela FCC com o discente, nem serão 
partilhadas com outros professores orientadores nem com estagiários. 
 
§2º É vedado ao (a) Coordenador(a), aos Professores Orientadores, bem como aos estagiários, 
aceitar, exigir ou cobrar qualquer importância a título de honorários advocatícios às partes 
atendidas pelos serviços assessoramento jurídico e de assistência judiciária, os quais serão 
prestados em regime de gratuidade aos que deles necessitem, após a competente triagem, na 
forma da lei. 
 
Art. 59 A Clínica Jurídica utilizará as instalações, as dependências, bem como os recursos e 
pessoal de apoio necessário às suas atividades, que lhe forem alocados pela Mantenedora, 
consoante proposta encaminhada através da Direção Geral da FCC, limitando-se as 
obrigações e responsabilidades da FCC à cessão de espaço e à provisão dos recursos 
humanos, físico e operacionais. 
 
Art. 60 Quando for necessário o recolhimento de custas ou a realização de qualquer outra 
despesa relacionada com a causa, ou dela decorrente, a parte fará diretamente, ou por 
intermédio de seu patrono advocatício, o depósito da quantia em juízo ou onde lhe for 
determinado, sem qualquer interveniência da FCC. 
 
Art. 61 O (A) Coordenador(a) e os Professores Orientadores não exercem, em razão de suas 
atribuições e encargos ou responsabilidades, no tocante ao patrocínio judicial ou extrajudicial 
de terceiros assistidos através da Clínica Jurídica FCC, qualquer delegação ou cometimento 
da pessoa jurídica, nem se configura qualquer prestação de serviço profissional pela qual 
responda. 
 
§1º Não se estabelecem, em relação à Mantenedora, por força dessas mesmas atividades 
referidas no "caput", outros direitos e obrigações que não os inerentes ao vínculo 
empregatício entre os docentes ali indicados e a FCC, ou dele decorrentes. Não se estabelece 
qualquer responsabilidade civil, criminal, administrativa, tributária ou previdenciária entre as 
partes assistidas e a FCC, ou entre esta e o órgão fiscalizador da profissão ou os órgãos 
públicos federais e locais competentes, quanto a eventuais obrigações, tributos ou 
contribuições incidentes sobre a prestação de serviços profissionais advocatícios. 
 



 

 

§2º O atendimento ao público, às partes ou terceiros assistidos na forma deste Regulamento 
rege-se, de forma expressa e incondicional, pelas presentes disposições, especificamente pelas 
normas constantes, deste artigo e seus parágrafos, devendo os professores e os assistidos ter 
cabal ciência das condições sob as quais será prestada a assessoria e assistência jurídica, 
judicial ou extrajudicial, através da Clínica Jurídica, implicando inequívoca aceitação e inteira 
concordância com os termos, condições e normas aplicáveis. 
 
Art. 62 O exercício profissional advocatício no âmbito da Clínica Jurídica, ou em razão das 
atividades a seu cargo, não confere aos membros docentes ou discentes da FCC poderes de 
representação da pessoa jurídica da Mantenedora, ou de qualquer de suas unidades, para 
quaisquer efeitos, inclusive citatórios, em juízo ou fora dele, salvo mandato expresso do 
representante legal da FCC. 
 
Art. 66 Dos atos ou decisões dos Professores Orientadores cabe recurso ao (à) 
Coordenador(a) da Clínica Jurídica e, deste, ao (à) Coordenador(a) de Curso. 
 
Art. 67 O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), revogadas as disposições em contrário. 
 



                                                                    
Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 

 

APÊNDICE VI - MANUAL DO TRABALHO DE CURSO 
 
Capítulo I - Disposições preliminares  
Art.1º Este manual objetiva fixar normas relativas à elaboração, acompanhamento, orientação 
e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, doravante designado TCC, dos acadêmicos 
da Faculdade Cidade de Coromandel (FCC).  
  
Art.2º O TCC constitui uma atividade curricular, de responsabilidade do acadêmico da FCC e 
sob orientação de um professor da instituição, em conformidade com as linhas de pesquisa do 
curso e formação do docente.  
  
Art.3º O TCC obrigatoriamente será individual.  
§1º São modalidades de TCC da FCC, a critério do Colegiado de Curso:  
a) Projetos desenvolvidos que denotem inserção local, regional ou nacional;  
b) Estudo de casos que demandem resolução de problemas inerentes às áreas do 

conhecimento ou áreas do saber.   
C) Relatos de experiência de situações vivenciadas em estágios e campos de formação. §2º As 
modalidades de TCC devem ter seu relatório final redigido nas seguintes formas: artigo ou 
monografia. Assim, fica estabelecido o número mínimo e máximo de laudas para cada 
formato de TCC:  
Artigo: Mínimo de 15 e máximo de 20 laudas;  
Monografia: Mínimo de 30 e máximo de 40 laudas;  
§3° As laudas supracitadas referem-se apenas aos elementos textuais.  
  
Art.4º As etapas de elaboração do TCC serão definidas de acordo com a matriz curricular de 
cada curso de graduação mantido pela FCC e deverão compreender dois quesitos: Projeto de 
pesquisa e o próprio TCC, devidamente normatizados.  
§1° O disposto no Art. 4° não se aplica aos cursos tecnólogos. Esses deverão elaborar apenas 
o TCC.  
  
Art.5º Fica atribuído ao professor de TCC a coordenação e supervisão das atividades 
inerentes ao mesmo.  
  
Capítulo II - Dos objetivos  
 
Art.6º O TCC de Graduação da FCC, tem por objetivos:  

a) apresentar pesquisa dentro das normas técnicas e científicas elaboradas pela FCC, 
regulamentadas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
e ou outras possíveis normas relacionadas as áreas dos cursos tais como Vancouver, 
APA, dentre outras.  

b) aplicar conceitos e métodos apreendidos ao longo das disciplinas da grade curricular e 
em situações reais de vivência, articulando teoria e prática, quer por meio de pesquisa 
de campo (experimental ou observacional/descritivo), quer por meio de estudos 
bibliográficos e de temáticas ligadas a cada curso de graduação;  

c) enquadrar o TCC em qualquer uma das linhas de pesquisa definidas por cada curso de 
Graduação.  
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Capítulo III - Das atribuições Art.7º Compete ao Coordenador do Curso  
 
I. Assegurar a legalidade do processo do TCC;   
II. Manter contato com o Professor da disciplina de TCC, visando o aprimoramento e 
solução de problemas relativos ao seu desenvolvimento;   
III. Participar da elaboração ou alterações do Regulamento de TCC junto à Coordenação 
acadêmica, aos demais Coordenadores de Curso da FCC e professores das disciplinas de 
Metodologia Científica, Iniciação Científica e TCC;    
IV. Articular a composição das bancas examinadoras, juntamente com o Professor da 
disciplina e a coordenação acadêmica;  
V. Realizar ao final de cada período, uma avaliação junto aos acadêmicos, Professor da 
disciplina e Professores Orientadores;  
  
Art. 8 - O Professor da disciplina de TCC terá as seguintes atribuições  
I. Conhecer e respeitar as determinações deste regulamento e da Normatização de 
Trabalhos Acadêmicos da FCC;   
II. Coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades do TCC;  
§ 1º Expor durante as aulas normas técnicas para a elaboração dos trabalhos no que diz 
respeito ao planejamento e execução dos mesmos, esclarecendo as possíveis dúvidas dos 
alunos;  
§ 2º Controlar por meio de fichas/protocolos específicos os encontros de orientação e 
aprovação do conteúdo dos trabalhos pelos orientadores;  
§ 3º Revisar a formatação gráfica bem como a elaboração de citações e referências dos 
trabalhos.  
III. Fornecer as orientações gerais do TCC e deste regulamento aos professores 
orientadores e acadêmicos durante os semestres vinculados às etapas de sua elaboração;   
IV. Tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias ao efetivo 
cumprimento deste regulamento;   
V. Publicar as Linhas de Pesquisa e lista de Professores Orientadores com suas 
respectivas formações;   
VI. Estimular o compromisso dos acadêmicos e professores no desenvolvimento dos 
TCC’s relacionados às linhas de pesquisa;   
§ 1º Publicar lista de professores orientadores;  
§ 2º Manter-se sempre informado quanto às atividades desenvolvidas durante o período, 
irregularidades, dificuldades e necessidades dos alunos e professores envolvidos com o TCC 
repassando tais dificuldades à coordenação de curso ou acadêmica conforme o caso para que 
sejam tomadas as devidas providências.  
VII. Definir cronogramas de execução das atividades do acadêmico referente ao projeto do 
TCC e do TCC;  
VIII. Orientar os acadêmicos para que, em suas ações, observem os valores éticos e morais 
estabelecidos para pesquisa;   
IX. Informar ao Coordenador do Curso e coordenação acadêmica sobre o desenvolvimento 
do TCC;   
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X. Promover reuniões, sempre que necessário, com os professores orientadores, 
Coordenação do Curso e coordenação acadêmica, para uniformização dos procedimentos 
regimentais, definições de orientação, e bancas de avaliação do andamento das atividades de 
cada etapa bem como encaminhamento de determinadas situações ao colegiado de curso;   
XI. Propor ações que possibilitem a divulgação do TCC junto à comunidade interna e 
externa;   
XII. Articular a composição das bancas examinadoras, juntamente com o Coordenador do 
Curso e coordenação acadêmica;   
XIII. Registrar as notas atribuídas aos TCCs, pela banca examinadora e demais notas, que 
compõem a Média Final de cada etapa;  
XIV. Fixar e divulgar o cronograma de entrega do projeto do TCC e do TCC e da 
apresentação dos mesmos junto à banca examinadora;   
XV. Organizar a dinâmica e os trabalhos das bancas examinadoras;   
XVI. Supervisionar o trabalho desenvolvido pela banca examinadora, coletando os 
respectivos pareceres e notas;   
XVII. Fazer ata da apresentação/defesa do TCC de cada aluno;  
XVIII. Manter atualizado o livro de atas das apresentações/defesas do TCC;  
XIX. Receber do acadêmico 3 (três) vias do TCC encadernadas em espiral e CD e entregá-
los aos membros da banca examinadora;   
XX. Receber dos acadêmicos 01 (uma) via da versão final dos TCCs aprovados, 
encadernados em capa dura (cor preta com letras douradas), com 01(uma) cópia em CD 
ROOM, encaminhando-os à biblioteca para exposição e consulta;   
XXI. Zelar pela qualidade do processo;   
XXII. Homologar o resultado da avaliação do TCC pelo professor orientador e banca 
examinadora;   
XXIII. Encaminhar à Secretaria Acadêmica a situação dos alunos, posterior apresentação do 
TCC, para outorga de grau.  
  
Art.9º São atribuições do Professor-orientador  
I. Conhecer e respeitar as determinações deste regulamento e da Normatização de 
Trabalhos Acadêmicos da FCC;  
II. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a elaboração do 
TCC, conforme metodologia da pesquisa científica;  
III. Aceitar número de orientações, em conformidade com a Portaria específica da 
instituição que regulamenta a distribuição de orientados para cumprir as mesmas mediante 
planejamento prévio com o orientando;   
IV. Assinar Carta de Aceite de Orientação (ANEXO B), junto com acadêmico;   
V. Disponibilizar no mínimo, encontros quinzenais na própria instituição, para 
atendimento ao orientando para discussão e aprimoramento da pesquisa;  
VI. Assinar Ficha de Acompanhamento de Orientação a ser entregue no final de cada mês 
(ANEXO F) em tempo hábil para sua entrega pelo aluno à professora de TCC;  
VII. Cadastrar-se na Plataforma Brasil para o caso de pesquisas envolvendo seres humanos;  
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VIII. Encaminhar e acompanhar o(s) Projeto(s) de Pesquisa, sob sua responsabilidade, ao 
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por meio da Plataforma Brasil no caso de Pesquisas que 
envolvam o ser Humano e animais;  
IX. Auxiliar o orientando a fazer as adequações no projeto, recomendadas pelo CEP;  
X. Definir cronogramas de execução das atividades do acadêmico referente ao TCC em 
conformidade com o cronograma da disciplina de TCC em cumprimento ao mesmo evitando 
que o aluno possa ser prejudicado em nota;   
XI. Orientar o discente a desenvolver as atividades/pesquisas programadas na disciplina de 
TCC;  
XII. Acompanhar as atividades do acadêmico, durante o período de realização do Projeto 
do TCC e TCC;  
XIII. Verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas pelo orientando de acordo 
com as linhas de pesquisa do curso;   
XIV. Manter contato periódico com o Professor da Disciplina de TCC, bem como com o 
coordenador de curso comunicando fatos relacionados ao desenvolvimento do trabalho;   
XV. Orientar o acadêmico durante todo o processo do TCC;  
§ 1º Promover encontros presenciais e virtuais para discussão, correção e sugestões em 
relação ao trabalho do aluno, registrando adequadamente esses encontros na ficha própria 
para acompanhamento de orientações, bem como registrando de forma efetiva as ausências do 
aluno se for esse o caso;  
§ 2º Sugerir literatura para leitura;  
§ 3º Ler e revisar o conteúdo tanto do projeto como do artigo ou monografia conforme o caso 
aprovando ou reprovando seu conteúdo em ficha própria e assinando com coerência a ficha 
para esse fim.  
§ 4º Comunicar por escrito a professora de TCC e coordenação de curso as possíveis 
irregularidades em relação ao cumprimento das obrigações por parte do orientando. § 5º 
Concluído o artigo ou monografia o orientador deverá proceder o pedido de defesa junto à 
professora de TCC em formulário próprio (ANEXO M) e essa o encaminhará a coordenação 
de curso para a composição da banca.  
§ 6º No caso do encerramento do trabalho, caso o orientador considere que o trabalho não 
esteja adequado para entrega, o mesmo deve elaborar um relatório e entregá-lo em duas vias 
sendo uma para a professora de TCC e outra para a coordenação de Curso juntamente com 
cópia do trabalho solicitando o impedimento da entrega e defesa. E somente comunicar a 
decisão ao aluno após o deferimento da coordenação.  
  
XVI. Participar  ativamente  do  processo  ensino/aprendizagem  do 
 acadêmico,  co- 
responsabilizando-se pelas orientações;  
XVII. Participar das reuniões promovidas pelo Coordenador de Curso e pelo Professor da 
disciplina;   
XVIII. Participar direta ou indiretamente na organização de eventos relacionados ao TCC;  
XIX. Possibilitar a sistematização do processo do TCC de modo que o orientando demonstre 
o seu conhecimento teórico e sua capacidade de observação e de sistematização das 
experiências vivenciadas;  
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XX. Indicar fontes bibliográficas e eletrônicas para que o orientando possa desenvolver seu 
TCC;  
XXI. Responsabilizar-se pela orientação dos acadêmicos nas atividades de TCC, desde o 
projeto até as correções sugeridas pela Banca Examinadora para melhoria no projeto do TCC 
e TCC;   
XXII. Realizar o preenchimento da Ficha de Avaliação Bimestral pertinente ao processo de 
TCC e registrar na respectiva Ficha, no final de cada bimestre (ANEXOL). A mesma deverá 
ser repassada ao professor de TCC;   
XXIII. Observar e fazer os orientandos cumprirem as normas deste regulamento;  
XXIV. Indicar co-orientador (docente da FCC) quando o tema do TCC abranger outras áreas 
afins de conhecimento, e quando for conveniente ao bom andamento da pesquisa. O professor 
co-orientador deverá assinar a Ficha de Aceite de Co-orientação (ANEXO C); §1º A troca de 
orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente a orientação, mediante 
aceitação expressa do professor substituído e do Coordenador de Curso.   
XXV. Certificar-se da autoria dos trabalhos desenvolvidos pelos respectivos orientandos, 
impedindo o andamento de trabalhos e/ou encaminhamento para apresentação daqueles que 
configurarem plágio parcial ou total;  
§ 1º Deverá o professor-orientador concomitantemente ao orientando zelar pela originalidade 
dos trabalhos desenvolvidos sob sua égide;   
§ 2º Uma vez detectado e comprovado o plágio o professor orientador poderá decidir por uma 
das seguintes opções:   
a) solicitar ao acadêmico nova versão impedindo-o da exposição do trabalho.   
b) caber a reprovação do orientando.    
§ 3º O professor orientador deve comunicar o desligamento do orientando ao professor da 
disciplina de TCC, mediante preenchimento da Ficha de desistência de orientação, se este não 
comparecer ao mínimo de encontros estabelecidos;  
XXVI. Participar das defesas para as quais estiver designado;   
XXVII. Assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as 
fichas de avaliação das Monografias e Artigos e as atas finais das sessões de defesa; XXVIII. 
Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.  
  
Art.10 Ao acadêmico orientando compete:  

I. Escolher o professor orientador, obedecendo a área de especialidade do docente e a 
quantidade de orientações por docente;   

II. Assinar Ficha de Termo de Responsabilidade do aluno em relação às normas de TCC 
(ANEXO A), junto com o Professor Orientador;  

III. Elaborar um projeto de pesquisa atendendo as normas da ABNT, e ou outras possíveis 
normas relacionadas as áreas dos cursos tais como Vancouver, APA, dentre outras e 
Manual da FCC;   

IV. Cadastrar-se na Plataforma Brasil no caso de pesquisas envolvendo seres humanos;  
V. Encaminhar, junto ao orientador, o Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa  

VI. (CEP) no caso de Pesquisas que envolvam o ser Humano e 
animais; V.  Reelaborar o projeto, em conformidade com o 
parecer do CEP;  
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VII. Comparecer, conforme cronograma, para as orientações em grupo/aulas com o 
Professor da disciplina de TCC, no dia e horário previamente definidos, para que os 
mesmos possam desenvolver as atividades de planejamento, acompanhamento e 
avaliação do processo. Vale lembrar que é necessário no mínimo 75% de frequência 
na disciplina e que a avaliação da mesma é relacionada a participação e produtividade;  

VIII. Participar de todas as reuniões, mantendo contato direto com o orientador;  
IX. Participar, no mínimo, dos encontros quinzenais na instituição com o Professor 

Orientador  
X. de TCC para discussão e aprimoramento da pesquisa. É obrigatório, justificar por 

escrito, possíveis faltas nos encontros agendados com o professor orientador;  
XI. 1º Caso isto não seja cumprido, o professor orientador pode agir como determina o 

artigo 9º, parágrafo XXII, § 3º;  
XII. Cumprir com assiduidade as datas de entrega dos elementos referente ao Projeto do 

TCC e do TCC (conforme cronograma). Ressalta que cada seção entregue do trabalho 
deverá estar acompanhada da Ficha de Aprovação de Seção pelo Orientador (ANEXO 
G) bem como ao final do bimestre a ficha de avaliação do orientador (ANEXO L);  

XIII. Entregar, no final de cada mês, Ficha de Acompanhamento de Orientação (ANEXO F) 
devidamente preenchida e assinada pelo orientador;  

XIV. Apresentar ao orientador material autêntico, sob pena de reprovação se constatado  
XV. plágio;   

XVI. Apresentar ao Professor Orientador todo o material de acompanhamento e o trabalho 
final nos prazos estabelecidos. O aluno deve também apresentar ao orientador as 
sugestões do professor da disciplina de TCC para sua avaliação, sendo a decisão deste 
acatá-las ou não. Além disso, o aluno deve corrigir tudo o que for solicitado pelo 
orientador (conteúdo – texto) bem como as correções do professor de TCC 
(formatação gráfica, citações e referências);  

XVII. Comparecer em dia, local e hora determinados pelo professor da disciplina de TCC 
para apresentação do projeto do TCC e versão final do seu TCC sendo esse 
comparecimento pré-requisito para aprovação;   

XVIII. Efetuar as correções sugeridas pela Banca Examinadora;  
XIX. Elaborar a versão final do TCC segundo as normas da ABNT, e ou outras possíveis 

normas relacionadas as áreas dos cursos tais como Vancouver, APA, dentre outras e 
Manual da FCC; demais normas deste Regulamento e das instruções do orientador;  

XX. Entregar ao professor da disciplina de TCC, em datas estipuladas, 3 (três) vias 
impressas (espiral) e em CD do Projeto final do TCC e TCC;   

XXI. 1º O aluno deverá encaminhar, para o e-mail do professor de TCC, cópia do projeto do 
TCC e do TCC;  

XXII. Cumprir e fazer cumprir este regulamento;  
 
Capítulo IV - Da aprovação e reprovação  
 
Art.11 A aprovação ou reprovação do acadêmico dependerá da nota atribuída pela banca 
examinadora.  
§ 1º A nota final do acadêmico é o resultado:  



                                                                    
Projeto Pedagógico do Curso de Direito da FCC 

 

 

 

- avaliação do trabalho escrito preenchendo a Ficha de Avaliação pela Banca 
Examinadora (ANEXO I): Capacidade de problematização, discussão e síntese; 
Originalidade e fidelidade teórica e metodológica; justificativa científica e prospecção social; 
Redação do texto e correção gramatical; Apresentação gráfica/formatação.  
- avaliação do trabalho oral preenchendo a Ficha de Avaliação pela Banca 
Examinadora (ANEXO I): Domínio do conteúdo; Comunicação, clareza, e expressão; 
Exposição teórica, metodológica e organização; Utilização do recurso visual para a 
apresentação; Utilização do tempo; Esclarecimento de dúvidas dos examinadores.  
  
Art.12 É considerado aprovado o acadêmico que obter nota igual ou superior a 60 (sessenta);  
  
Art.13 Os resultados da avaliação do acadêmico pela banca examinadora deverão estar 
registrados em atas específicas para essa finalidade, bem como arquivadas na secretaria da 
instituição;  
  
Art.14 Aos examinadores incluindo-se o orientador se reserva o direito de exigir alterações 
no TCC, sempre que consideradas necessárias e impedir temporariamente a apresentação oral 
do aluno até a realização das alterações sugeridas sem mudança de tema, desde que tal fato 
seja comunicado ao acadêmico com pelo menos 7 dias de antecedência.  
Parágrafo Único: Neste caso, o aluno terá o prazo de 30 dias para reformular seu TCC e sua 
nota será atribuída assim que constituída banca especial e feita a apresentação oral.  
  
Art.15 Em caso de cursos de graduação que contenham mais que um período para a 
elaboração do TCC, o acadêmico só poderá apresentá-lo se aprovado no período anterior ao 
da apresentação de acordo com a matriz curricular de cada Curso de Graduação.  
  
Art.16 O acadêmico que não entregar o TCC nas datas estabelecidas pelo professor da 
disciplina de TCC será automaticamente reprovado no TCC;  
  
Art.17 Em caso de TCC com comprovação de plágio, a banca deverá notificar a coordenação 
no prazo de 7 dias antes da data prevista para apresentação. Nesse caso cabe a coordenação 
advertir o acadêmico que terá nova oportunidade de redação do trabalho com o mesmo tema. 
Parágrafo único: será considerado plágio o uso indevido das ideias ou linguagem que 
possuam autoria comprovada sem a devida referência nos diferentes tipos de citações.     
  
Art.18 Considera-se definitivamente reprovado o aluno que obtiver nota inferior a 60 não 
havendo recuperação/prova final para esse caso.   
  
Art.19 Se o acadêmico não for aprovado pela banca examinadora, ficará de dependência e 
deverá cumprir a disciplina e reiniciar seu TCC com um novo tema e orientador.   
  
Capítulo V - Da Banca Examinadora  
 
Art.20 A constituição de banca examinadora de avaliação dos TCCs dos alunos será feita pela 
coordenação de curso, coordenação acadêmica juntamente com o Professor da disciplina de 
TCC, podendo ser denominado membro qualquer docente vinculado a essa IES.  
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§ 1º As apresentações dos TCCs ocorrerão com a participação do autor, da banca 
examinadora e de membros da comunidade acadêmica que assim livremente quiserem assistir 
à apresentação.    
  
Art.21 As notas a serem atribuídas serão registradas em fichas específicas para essa 
finalidade baseadas nos critérios de avaliação descritos no Capítulo IV, artigo 11. A ficha 
resumo (ANEXO M) deverá ser arquivada na pasta do aluno, pela secretaria.   
  
Capítulo VI - Da apresentação do TCC  
 
Art.22 As sessões de apresentação são aqui configuradas como públicas. É vedada, porém a 
interrupção de aulas da instituição bem como a denominação de obrigatoriedade para que 
alguma sala de aula participe coletivamente de apresentações.  
  
Art.23 O professor de TCC de cada curso deve elaborar o calendário semestral fixando 
prazos para a entrega das partes do trabalho, e em parceria com a coordenação do curso e 
coordenação acadêmica estabelecer horários e locais para as suas apresentações.  
  
Art.24 Na apresentação do projeto o acadêmico tem 10 (dez) minutos para exposição do seu 
trabalho. A banca examinadora terá 10(dez) minutos para arguição. Na apresentação do TCC, 
o acadêmico tem de 20 a 30 (vinte) minutos para exposição do seu trabalho. A banca 
examinadora terá 10(dez) minutos para arguição do TCC.  
  
Art.25 Não compete a nenhum órgão, colegiado da instituição, analisar possíveis pedidos de 
revisão de nota de TCC por considerar a decisão da banca irrevogável e devidamente 
registrada em livro de ata.  
  
Capítulo VII - Da entrega do TCC  
 
Art.26 O TCC deve ser entregue ao professor de TCC.  
§ 1º No prazo de até 30 dias antes das datas de apresentação;  
§ 2º Caso não haja a entrega do TCC dentro do prazo estipulado e divulgado previamente, o 
acadêmico será considerado reprovado nesta etapa, devendo reiniciar o processo de acordo 
com os trâmites deste regulamento;  
§ 3º A versão definitiva deverá ser entregue em CD e capa dura na cor preta, com letras 
douradas, ao professor de TCC, no máximo 15 dias após a apresentação devidamente 
formatada de acordo com as normas padronizadas por essa IES. O professor de TCC, após 
conferir a versão final, entregará os trabalhos na Biblioteca.  
§ 4º É vedada a participação na colação de grau ao aluno que não tiver efetuado a entrega da 
versão final do TCC sendo a nota registrada em diário somente após tal entrega.  
  
Capítulo VIII - Das disposições gerais e transitórias  
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Art.27 Compete ao Colegiado de cada curso juntamente com o professor de TCC esclarecer 
e/ou resolver dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento, bem como preencher as 
lacunas e expedir normas complementares quando for o caso.  
  
Art.28 Na ausência do Coordenador de Curso, as atividades a ele relacionadas serão 
assumidas pela Coordenação Acadêmica.  
  
Art.29 Os projetos que envolverem o ser humano de forma direta ou indireta, individual ou 
coletiva, conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) só devem ser 
realizados se devidamente submetidos à apreciação de um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
devidamente indicado pelo Conselho Nacional de Ética (CONEP) por meio da Plataforma 
Brasil bem como os que envolverem animais só deveram ser executados como a aprovação do 
CEP para esse fim. Assim, sua execução só poderá ser iniciada após emissão do parecer de 
aprovação do CEP.  
  
Art. 30 As questões que não estejam contempladas nesse regulamento podem ser definidas a 
partir dos órgãos colegiados, coordenações de cursos e docentes da disciplina de TCC.  
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APÊNDICE VII - REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

RESOLUÇÃO – DG Nº 005/2014 DE 21 DE 
JANEIRO DE 2014 Dispõe Sobre Norma regulamentar 
do Aproveitamento de Atividades Complementares nos 
Currículos dos Cursos de Graduação. 

 
A Diretora Geral da Faculdade Cidade de Coromandel, Ana Alice Ferreira de Souza, no uso 
de suas atribuições estatutárias e nos termos do artigo 8º, inciso VIII do Regimento da 
Faculdade,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Respeitada a legislação vigente e as normas específicas aplicáveis a cada curso, ficam 
regulamentadas as Atividades Complementares – AC -, nos cursos de graduação da FCC, com 
atribuição de créditos que contemplem o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 
estudante regularmente matriculado, através de estudos e práticas independentes, presenciais e 
ou a distância. 
§ 2º Respeitado o definido em cada projeto pedagógico de curso, o total de créditos atribuídos 
às Atividades Complementares não poderá exceder a 10% do total de créditos do curso”. 
§ 3º Atividades como iniciação científica e tecnológica, programas acadêmicos amplos, 
programas de extensão universitária, visitas técnicas, participação e apresentação de trabalhos 
em eventos científicos, organização de eventos, estágios extracurriculares, participação em 
seminários e palestras, realização de cursos em áreas afins, dentre outras, são disponibilizadas 
aos discentes e estes devem cumprir um número mínimo de crédito sem cada atividade 
complementar. 
§ 4º Ao final de cada ano, os alunos receberão Certificado de Participação nas atividades 
desenvolvidas no período e, ao final do Curso, o cômputo geral dos créditos relacionados às 
Atividades Complementares será disponibilizado pela Secretaria Geral, com base no 
estabelecido na Grade Curricular do Curso. 
 
CAPÍTULO I – Justificativa 
 
Compreende-se que tais atividades ampliam os conteúdos das disciplinas que integram o 
currículo em sentido estrito, permitindo de forma mais efetiva a interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade necessárias ao profissional do novo milênio. A possibilidade de 
frequentar cursos, seminários e outros eventos viabilizam a comunicação entre as diversas 
áreas do conhecimento, cuja importância é evidente quando se deseja fazer uma leitura 
profissional não só no contexto global, mas, sobretudo, no contexto social. A proposta 
também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, atendendo à 
crescente demanda do conhecimento no tempo de conclusão do curso. 
Constitui-se atividade complementar toda atividade que proporcione formação em caráter 
complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos sejam relevantes ao processo ensino-
aprendizagem e contribuam para a concepção de preparação humanista do perfil profissional 
almejado pelos Cursos da FCC. Essas atividades complementares serão realizadas fora da 
grade curricular e pertinentes à formação acadêmica na área.  
 
CAPÍTULO II - Objetivos 
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 Estimular a participação do aluno em atividades diversificadas que contribuam para a 
formação profissional; 
 Complementar o currículo pedagógico vigente; 
 Ampliar o nível do conhecimento bem como de sua prática para além da sala de aula; 
 Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais. 
 
CAPÍTULO III - Realização das Atividades Complementares 

 
Artigo 2º.  As horas de Atividades Complementares a serem realizadas ao longo do curso, 
serão distribuídas da seguinte forma: 
 Com atividades extracurriculares realizadas na FCC; 
 Com atividades extracurriculares realizadas em outras Instituições ou Órgãos; 
 Com participação de forma ativa ou passiva, ou seja, na condição de participante ou 
palestrante, instrutor, apresentador, coordenador de eventos. 
 
CAPÍTULO IV - Cômputo das Atividades Complementares 
 
Artigo 3º. Comporá as atividades complementares todas as atividades devidamente 
apresentadas em forma de projeto por docentes dos cursos e também:  
§ 1º - Participação em seminários, palestras, jornadas pedagógicas, fóruns ou eventos de 
natureza acadêmica e/ou profissional, de abrangência nacional e internacional, promovidos 
por órgãos credenciados pelo MEC, carga horária do certificado, transformada em número de 
horas. 
§ 2º - Participação como ministrante de minicursos e/ou palestras em eventos ou cursos de 
Extensão Universitária - carga horária do certificado: mais 4 horas. 
§ 3º - Assessoria em cursos de Extensão Universitária 50% da carga horária do certificado, 
não podendo acumular com a participação do evento. 
§ 4º Apresentação de trabalho e/ou publicação em anais em eventos científicos: Publ. e apres. 
– 10 h; Publ. ou apres. – 10 h. 
§ 5º - Bolsista de Iniciação Científica ou de Extensão na FACULDADE, com carga horária de 
200 h até 400 h = 40 h. 
§ 6º - Bolsista de Iniciação Científica ou de Extensão na FACULDADE com carga horária 
superior a 400 h = 60 h. 
§ 7º - Publicação de artigos e resenhas em revista da área 15 horas por trabalho publicado. 
§ 8º - Curso de disciplinas de formação geral ou específica, de trinta horas: Carga horária 
registrada ou mais, não pertencente à grade curricular do Curso, mas provenientes de área 
afim. 
§ 9º - Participação em palestras, seminários e eventos de natureza acadêmica: Cada 1 hora, 
vale 1 hora de registro. Máximo 20 horas/ano. 
§ 10º - Monitoria voluntária na Faculdade:- 120 horas até 200 horas  - superior a 200 horas - É 
considerado o dobro de horas ministradas, sendo: 2 h por   semana = 4h/a, 4 h por semana = 
8h/ (para acadêmicos a partir do 3º semestre). 
§ 11º - Participação voluntária em projetos de Extensão ou outros projetos comunitários: Idem 
aos itens 5 ou 6. 
 
CAPÍTULO V - Reconhecimento das Atividades Complementares 
 
Artigo 4º. Somente serão reconhecidas as Atividades Complementares que forem aprovadas e 
registradas pela Coordenação do Curso. Não serão consideradas as atividades realizadas antes 
do ingresso no curso respectivo. 
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CAPÍTULO VI - Avaliação das Atividades Complementares 
 
Artigo 5º. Caberá aos Coordenadores de Curso, em conjunto com a Comissão Verificadora, 
analisar e validar o aproveitamento das Atividades Complementares, estabelecendo critérios e 
instrumentos de avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga 
horária e créditos previstos, conforme apresentação de documento hábil (certificados, 
diplomas, forma de relatórios, etc...).  
 
Artigo 6º. Concluída a apreciação dos documentos apresentados, o resultado, em horas, será 
encaminhado à Secretaria Geral para registro, encerrando os trabalhos com ata 
circunstanciada de todas as avaliações procedidas. 
 
CAPÍTULO VII - Registro das Atividades Complementares 
 
Artigo 7º. O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral, mediante processo 
individualizado, promovido no decorrer do Curso para integralizar a totalidade da carga 
horária. Constará, no histórico Escolar, o registro das Atividades Complementares, em carga 
horária, (total), especificando as atividades realizadas. 
 
Artigo 8º coordenadores de curso devem organizar a planilha de atividades complementares 
para cada semestre letivo.  
 
Artigo 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Artigo 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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APÊNDICE VIII - REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
 
CAPÍTULO I - Da Finalidade  
  
Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Coromandel é constituído a 
serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local.  
  
CAPÍTULO II - Do Pessoal  
  
Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de Tecnologia da 
Informação, auxiliado por assistentes contratados ou Estagiários;   
  
Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor de Tecnologia 
da Informação, o funcionamento e execução dos serviços técnicos e operacionais da estrutura, 
e o funcionamento contínuo da sala para usos relacionados com educação e experiências 
práticas em geral;  
  
Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o assistente na 
manutenção e funcionamento do Laboratório.   
  
CAPÍTULO III - Do Horário de Funcionamento  
  
Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma: segunda à sexta-feira das 08h00 
às 22h30; II- sábados das 08h00 às 12h00.  
 
CAPÍTULO IV - Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas  
  
Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária para utilização 
durante aulas práticas conforme cursos na FCC e também para uso em cursos de extensão e 
pós-graduação.  
  
Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser realizada com no 
mínimo três dias de antecedência pelo portal do professor. No caso de instalação de novos 
softwares, esta antecedência deverá ser de sete dias.  
  
Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para marcação de aulas. 
Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de prioridade ao acesso ao laboratório, 
devendo, portanto, os professores das disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para 
garantir o uso do laboratório.  
  
Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a partir da última 
reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um rodízio entre os professores que 
utilizam os laboratórios. A reserva é realizada através de agendamento no setor de Tecnologia 
da Informação caso haja disponibilidade dos mesmos.  
  
Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos de 
atraso para início das aulas práticas previamente agendadas. Depois de decorrido essa 
tolerância, o laboratório será considerado disponível para o uso e o agendamento será 
considerado como não utilizado.  
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CAPÍTULO V - Usos - Finalidades e Público-alvo  
  
Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade Cidade de 
Coromandel fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas a práticas e 
exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo permitida então a utilização para interesses 
particulares. Não será cobrada nenhuma taxa pelo uso dos computadores a nenhum aluno de 
qualquer curso. O acesso só será permitido para alunos previamente cadastrados em nossos 
sistemas e matriculados na instituição.  
  
Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares (usos ocasionais) 
deve observar os horários de funcionamento bem como no início das aulas. Os laboratórios 
deverão ser desocupados com 20 (vinte) minutos de antecedência do início das aulas para 
organização e preparação das atividades para os professores.  
  
Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos horários de aula 
estará autorizado mediante comunicação ao setor de Tecnologia da Informação contendo o 
programa efetivo de uso por intermédio de formulário padrão ou e-mail.  
  
Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FCC, para fins estritamente 
administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de equipamentos e comunicação 
formal, por memorando impresso, ao setor de Tecnologia da Informação.  
  
Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado, quando 
relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham relação com os 
conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição. Acessos a sites pornográficos, 
participação em Salas de Bate-papo (Chat), o uso de mecanismos fraudulentos contra a 
estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão criteriosamente banidos e podem desencadear 
processos punitivos e/ou suspensivos junto às Coordenações de Cursos, Coordenação 
Acadêmica e Direção Geral da Instituição.  
  
Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada, será tratada 
pela Coordenação Acadêmica.  
  
Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição verificar quais 
sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterizem “utilização indevida”, o aluno 
poderá ser punido conforme Regimento da IES.  
  
Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por qualquer acesso, 
adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e senha são de uso individual e 
intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido descoberta por terceiros, providenciar 
comunicação imediata para substituição. Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, 
não existe suporte telefônico externo.  
Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off (finalizar o 
sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados por pessoas não 
autorizadas.  
  
CAPÍTULO VI - Das Proibições  
  
Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de líquidos, 
alimentos, cigarros, balas e chicletes.  
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Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo de jogos para 
computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o mau uso dos equipamentos 
implicarão em punições ou suspensões conforme determinação do Regimento Interno da IES.  
  
Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de tensão, no-
break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar-condicionado, senão por pessoas 
autorizadas.  
  
Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos laboratórios, bem 
como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de Domínio Público, Shareware ou 
Demonstrativos.  
  
Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste documento será 
desautorizada.  
  
Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Regimento Interno 
da FCC.  
  
Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação  


