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Resumo 

 

O Tema da tese A Organização do Curso de Direito da Universidade Estadual de 

Roraima à Luz da Resolução CNE/CES nº 09/2004, traz como objetivo uma análise do 

Currículo do Curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima - UERR, com a 

perspectiva de vislumbrar uma formação dinâmica, articulada com o contexto dos 

problemas jurídicos que abordam a realidade socioeconômica, ambiental e cultural da 

região, fundamentada em bases teóricas programáticas à luz da Resolução CNE/CES 

09/2004.A justificativa do trabalho se encontra na capacidade oferecida de propiciar aos 

partícipes do processo de construção do curso, maior alinhamento as questões pertinentes 

ao Currículo, instigando o diálogo acadêmico em sede de colegiado na contínua 

reconstrução do PPC, beneficiando assim a futura prestação de serviços jurídicos dos 

egressos perante a comunidade roraimense, amazônica e brasileira. A abordagem tem 

como escopo, a verificação da consonância do Projeto Político Pedagógico da 

Universidade Estadual de Roraima, com a legislação educacional pertinente, buscando 

desvendar as melhores formas de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão no 

curso, na intenção de contribuir de forma criativa e inovadora, para que os egressos 

possam exercer da melhor forma a carreira jurídica em conformidade com a realidade, a 

qual está inserido. Tem como hipótese a verificação do cumprimento total ou parcial da 

Resolução CNE/CES 09/2004. Será uma pesquisa de abordagem qualitativa, combinada 

com pesquisa bibliográfica e documental. Dessa forma, este tipo de pesquisa não é mera 

repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 

tema, sob novo enfoque ou abordagem. Conclui-se que no Curso de Direito da 

Universidade Estadual de Roraima – UERR cumpre parcialmente os preceitos instruídos 

pela Resolução CNE/CES 09/2004. 
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Abstract 

 

The theme of the thesis The Organization of the Law Course of the State University of 

Roraima in accordance with the criteria of the Resolution CNE / CES No. 09/2004, aims 

to analyze the curriculum of the Law Course of the State University of Roraima - UERR, 

with the perspective to glimpse a dynamic formation, articulated with the context of legal 

problems that approach the socioeconomic, environmental and cultural reality of the 

region, based on theoretical and programmatic bases according to the criteria of 

Resolution CNE / CES 09/2004. The justification of the work lies in the capacity offered 

to provide participants with the process of building the course, further aligning the issues 

pertinent to the Curriculum, instigating the academic dialogue in collegiate body in the 

continuous reconstruction of the PPC, thus benefiting the future provision of legal 

services toward the community of Roraima, Amazon and Brazil. The scope of the 

approach is to verify the consonance of the Pedagogical Political Project of the State 

University of Roraima, with the pertinent educational legislation, seeking to unveil the 

best forms of development of teaching, research and extension in the course, with the 

intention of contributing in a creative and innovative way, so that the graduates can 

exercise in the best way the legal career in accordance with the reality, which is inserted. 

It has as hypothesis the verification of the total or partial fulfillment of the Resolution 

CNE / CES 09/2004. It will be a qualitative research, combined with bibliographical and 

documentary research. Thus, this type of research is not merely a repetition of what has 

already been said or written about a certain subject, but allows the examination of a topic 

under a new focus or approach. It is concluded that in the Law Course of the State 

University of Roraima - UERR, partially fulfills the precepts instructed by CNE / CES 

Resolution 09/2004. 

 

 

Keywords: Curriculum; Training in Law; Social Function of Law; Pedagogical Political 

Project. 

 

 

 



 
 

Resumem 

 

El tema de la tesis La Organización del Curso de Derecho de la Universidad Estatal de 

Roraima de acuerdo con los criterios de la Resolución CNE / CES nº. 09/2004, tiene como 

objetivo analizar el currículum del Curso de Derecho de la Universidad Estatal de 

Roraima - UERR, con la perspectiva de vislumbrar una formación dinámica, articulada 

con el contexto de problemas jurídicos que abordan la realidad socioeconómica, 

ambiental y cultural de la región, sobre bases teóricas y programáticas de acuerdo con los 

criterios de la Resolución CNE / CES 09/2004. La justificación del trabajo radica en la 

capacidad ofrecida para proporcionar a los participantes del proceso de construcción del 

curso, alineando aún más los asuntos pertinentes al Currículo, instigando el diálogo 

académico en el cuerpo colegiado en la reconstrucción continua del PPC, beneficiando 

así la disposición futura de servicios legales ante la comunidad de Roraima, Amazonas y 

Brasil. El enfoque tiene como objetivo, la verificación de la consonancia del Proyecto 

Político Pedagógico de la Universidad Estadual de Roraima, con la legislación educativa 

pertinente, buscando revelar las mejores formas de desarrollo de la enseñanza, 

investigación y extensión en el curso, con la intención de contribuir de forma creativa y 

innovadora, para que los egresados puedan ejercer de la mejor forma la carrera jurídica 

de conformidad con la realidad, la cual está inserta . Tiene como hipótesis la verificación 

del cumplimiento total o parcial de la Resolución CNE / CES 09/2004. Será una 

investigación de abordaje cualitativo, combinada con investigación bibliográfica y 

documental. De ésta forma, éste tipo de investigación no es mera repetición de lo que ya 

se ha dicho o escrito sobre cierto asunto, pero propicia el examen de un tema, bajo nuevo 

enfoque o abordaje. Se concluye que en el Curso de Derecho de la Universidad Estadual 

de Roraima - UERR, cumple parcialmente los preceptos instruidos por la Resolución 

CNE / CES 09/2004.  
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Político Pedagógico. 
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SEÇÃO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proposta apresentada como problema da Tese de doutorado é propiciada pelas 

vivências e percepções, que resultaram da experiência como aluno, profissional e os 

reflexos do exercício da advocacia. Trata-se de uma análise do Currículo do Curso de 

Direito da Universidade Estadual de Roraima - UERR, com a perspectiva de contribuir 

com uma proposta de formação dinâmica, articulada com o contexto dos problemas 

jurídicos que abordam a realidade socioeconômica, ambiental e cultural da região, 

fundamentada em bases teóricas programáticas, que consubstanciem programas e 

diretrizes para atuação futura dos órgãos estatais à luz da Resolução CNE/CES n. º 

09/2004. 

Na trajetória como aluno de graduação em Direito, concluída em 2003, no Centro 

Universitário do Triângulo - UNITRI, Uberlândia, Minas Gerais, a formação foi 

direcionada para a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.  

Assim, a estrutura de ensino do curso, não contribuía para que se percebesse um 

problema, já que as aulas e avaliações eram apresentadas pela exposição de uma lei ou 

violação de um direito simplesmente positivado, ou seja, a análise crua da legislação sem 

levar em conta muitas vezes o contexto social. Não eram comuns discussões com os 

professores acerca da função social do direito. 

Com o aprimoramento dos estudos após a graduação em 2003, já na cidade de São 

Paulo, em cursos preparatórios para as carreiras jurídicas, no Curso Damásio de Jesus e 

na Especialização Latu Sensu em Direito Processual Civil no Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas – UNIFMU evidenciou-se a deficiência na formação 

em Direito. Dessa forma, tornou-se perceptível um conhecimento que possibilitava o 

diálogo com o Direito de forma teórica, mas não era compreensível de maneira clara como 

poderia ser a interação efetiva com as demandas legais e sociais. 

Assim, surge a definição de que o encaminhamento da trajetória como profissional 

na carreira jurídica poderia ser aprimorado com estudos e pesquisas que dessem um 

melhor embasamento para atuação no ensino. Em 2005, com o ingresso no Mestrado na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - MACKENZIE em Direito Político e Econômico, 
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ao realizar disciplinas que forneceram a base teórica crítica e reflexiva sobre a 

epistemologia da ciência jurídica, foi possível definir com melhor fundamentação, o tema 

da dissertação de mestrado: “A Vida Humana como Pressuposto da Cidadania”. 

Esse trabalho, apesar de jurídico na sua essência, teve uma linha interdisciplinar. 

Analisou, permeando os valores morais: Religião, Genética, Bioquímica, Neurociência, 

Biomedicina, Antropologia, Filosofia, Teologia, Sociologia, Psicologia, Política e o 

Direito. A vontade de compartilhar esses conhecimentos adquiridos, a partir de uma visão 

integradora com a sociedade reafirmou o compromisso com o ensino do Direito para uma 

dimensão mais humana.  

Ainda mestrando, o exercício profissional foi direcionado para o ensino, com o 

ingresso como professor na Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, em Itumbiara, 

Goiás no ano de 2005. A primeira disciplina lecionada foi a de Hermenêutica Jurídica, e 

posteriormente Direito Processual Civil, dentre outras. Além da experiência em sala de 

aula, havia a participação em projetos que envolviam a comunidade, como exemplo, o 

projeto de extensão: Núcleo de Apoio ao Idoso Carente – NAIC, que buscava apoio 

jurídico para a população carente dessa região acerca de benefícios previdenciários 

possíveis. 

Por entender que essas experiências poderiam ser aplicadas em outros contextos, 

com maior segurança no exercício do Direito, em agosto de 2007, ao concluir o mestrado, 

houve meu deslocamento para Roraima com o objetivo de advogar e lecionar. Surgiu a 

oportunidade de integração ao Curso de Direito da Faculdade Atual da Amazônia – FAA, 

como professor e coordenador.  

 Este curso, em período de autorização, enfrentava algumas peculiaridades, dentre 

elas, cinco grades curriculares diferentes em cinco semestres efetivos de funcionamento. 

Entre suas características estruturais, destacava-se um tradicional ensino do Direito, com 

disciplinas ministradas sem articulação com outras do próprio curso ou semestre, bem 

como, com diferentes áreas do conhecimento e professores desmotivados pela falta de 

sentimento de pertença deles pelo Projeto Político Pedagógico de Curso - PPC.  

 A partir da identificação desses problemas, foram implementadas novas 

propostas para o curso, com um Currículo mais interligado, com visão integradora e 

humanista do ensino de Direito, reconstruída em conjunto, com quase toda a integralidade 
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do colegiado, por meio do estudo da legislação educacional pertinente à área e de 

cientistas da área da Educação e Direito. Foi organizada uma proposta de estruturação 

curricular do curso, gerando uma nova grade articulada por temáticas semestrais, que 

abordavam os interesses da sociedade amazônica em cada semestre letivo. 

A discussão para se desenvolver um perfil de egresso, em formação continuada 

propiciou um novo clima no colegiado do curso, gerando sentimento de pertença pelo 

projeto reconstruído coletivamente. Cada erro e/ou acerto era analisado conjuntamente, 

em que se aprendia e buscava nas discussões as melhores alternativas para poder 

contornar os problemas enfrentados e continuar crescendo. O projeto tinha uma estrutura 

curricular estabelecida na interdisciplinaridade. A maioria das disciplinas estudadas no 

semestre, que compunham as temáticas, tinha que dar conta da resolução dos problemas 

propostos por meio da iniciação científica. 

Dentre os objetivos do curso, o incentivo ao humanismo nutria a iniciação 

científica e a extensão, estabelecendo uma conexão do Direito com as outras áreas do 

saber.  A proposta não era a de preparar os egressos para serem juízes, promotores, 

delegados, dentre outros, por haver o entendimento de que esta é uma questão pessoal. A 

ideia era contribuir para uma formação que voltasse o conhecimento para a sociedade. 

A base de trabalho para a implantação dessa proposta foi possibilitada por uma 

profunda discussão e reflexão acerca dos preceitos da Res. CNE/CES nº 09/2004 

(Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior) que é atualmente a 

legislação responsável pelo norteamento do ensino em Direito - revisão das ementas, 

bibliografias, planos de ensino e principalmente como utilizá-la em sintonia com a 

questão metodológica adotada. 

  O processo de reconhecimento do Curso de Direito, passou também por análise 

na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e perante defesa em banca que fizemos em 

Brasília, recebemos o selo OAB Recomenda, que é alcançado com pouca expressividade 

pelos cursos de Direito do Brasil, onde são utilizados critérios objetivos de índices de 

aprovação no Exame de Ordem Unificado e de aprovação no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE. O curso foi indicado por unanimidade dos 

conselheiros federais, para reconhecimento junto ao Ministério de Educação – MEC. 

Ressalta-se que à época, somente quatro cursos nos Estados que compõe a Amazônia 

Legal tinham esse selo.  
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Ademais da mudança de mentalidade promovida por esse escopo diferenciado, o 

projeto culminou com a nota 4 (quatro) em seu reconhecimento pelo Ministério da 

Educação - MEC. O resultado desse trabalho foi satisfatório, pois o curso foi reestruturado 

com uma proposta inovadora, na metade do tempo de seu amadurecimento normal, ou 

seja 2,5 anos. Já no primeiro Exame de Ordem, mesmo não sendo esse o objetivo maior, 

a Faculdade Atual da Amazônia (FAA) teve o maior número de alunos aprovados em 

Roraima.  

Pelas experiências vividas: de um ensino tradicional e normativista à época de 

graduação (1999-2003), com pouca percepção das demandas sociais, das aulas 

expositivas e avaliações que não traziam desenvolvimento satisfatório; em contraponto 

com a experiência de professor, com a participação em dois cursos inovadores (2005 a 

2007e 2007 a 2012), e construções intensas do Currículo em colegiado, gerando 

sentimento de pertença, permeada pelos estudos voltados a educação, legislação e o 

doutoramento em Educação: Currículo (2013 a 2017) na PUC/SP, trouxe a percepção que 

alguns cursos jurídicos, ainda não se impacientaram a função social do Direito em seus 

Projetos Político Pedagógicos. 

Nessa construção, se encontra o Curso de Direito da Universidade Estadual de 

Roraima - UERR. Essa percepção passou a ser uma preocupação, quando em 2010, houve 

a admissão no Curso de Direito como professor efetivo. Quanto ao ensino do Direito, são 

quatro as instituições de ensino superior no Estado: UFRR – Universidade Federal de 

Roraima; Estácio, que adquiriu a FAA; Faculdade Cathedral e a Universidade Estadual 

de Roraima – UERR. Esta última é o objeto de pesquisa. 

 

 

Contextualização do problema 

 

A expansão da economia de uma região é medida pelos fatores de produção 

conforme a demanda populacional, considerando-se as peculiaridades locais. A ocupação 

do Estado de Roraima foi intermediada pelo processo de colonização portuguesa na 

Amazônia. Considera-se também que nesta parte do território já existia uma complexa 

estrutura sócio cultural de várias etnias indígenas. 
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As disputas pela riqueza da região se acentuaram por meio de um complexo 

sistema de trocas, guerras, captura de escravos, que envolvia a articulação de espanhóis, 

holandeses, portugueses e ingleses. As primeiras notícias oficiais dessas incursões na 

região do Rio Branco referem-se à época da chegada do navegador Pedro Teixeira, no 

início do século XVII (BARROS, 1995; SEPLAN, 2003; MAGALHÃES, 2008). 

Em 1752 a coroa portuguesa resolveu estruturar sua presença na região, iniciando 

a construção do Forte São Joaquim na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, que 

formam o Rio Branco, viabilizando a colonização da região e o desenvolvimento 

econômico por base assentada na pecuária extensiva de corte, com exploração de mão de 

obra indígena (BARROS, 1995). 

Em sequência a ocupação propiciada pelo forte São Joaquim, houveram as 

instalações das Fazendas Reais de São Marcos, São Bento e São Jose, com o objetivo de 

delimitar as fronteiras ao norte da Amazônia pela coroa portuguesa. (FARAGE, 1991; 

FREITAS, 1993). 

A expansão da pecuária na região foi oxigenada pela exploração da borracha na 

Amazônia que fomentava sua economia, porém faltava-lhe emprego de tecnologias 

necessárias para o desenvolvimento da pecuária, que começou a decair no começo do 

século XX, surgindo os primeiros sinais de garimpagem de ouro e diamante nos rios Mau 

e Cotingo ao norte de Boa Vista (FREITAS, 1993; BARROS, 1995). 

Os imigrantes que chegaram a Roraima, na sua grande maioria nordestinos, 

adviram da exploração da borracha e migraram para a exploração de garimpagem que 

teve sua primeira decadência na década de 1960.  

Quanto à estrutura geográfica, Roraima é dividido em três regiões:  

a) Baixo Rio Branco – cobertura de densa floresta, geologicamente recente e de 

possibilidade de diversa extração vegetal; 

b) Alto Rio Branco – composta por vastas terras com vegetação de campos; 

c) Região Montanhosa – constituída pelas serras do sistema Parima-Pacaraima 

(BARROS, 1995; MAGALHÃES, 2008) 

Por ser Estado de fronteira, com seus aproximados 1.992 km,958 km com a 

Venezuela, que se encontra em grave crise política e humanitária, e 964 km com a Guiana 

Inglesa, constitui-se de área de faixa de segurança nacional, conferindo-lhe posição 
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estratégica relevante quanto as questões envolvendo relações internacionais. Esta área 

também é constituída por presença marcante de reservas indígenas e áreas militares 

(FREITAS, 1993, 1996; SILVA, 2007): 

 

A partir de 1960, a presença do governo federal no Território do Rio Branco 

foi intensificada. A implantação de uma complexa estrutura institucional na 

Amazônia (SUDAM, SUFRAMA, INCRA, RADAM, entre outros) favoreceu 

essa atuação. Assim, foram criadas no âmbito da administração indireta, 

empresas estatais em Roraima (CAER, CER, Banco de Roraima e Codesaima). 

Também foi implantada nesse período, TELAIMA, EMBRATEL, Batalhão de 

Engenharia e Construção - BEC, Batalhão Especial de Fronteiras e a Unidade 

da Força Aérea Brasileira. (CASTRO e CAMPOS, 2015, p. 540) 

 

 

Após esse período, a Constituição Federal de 1988 deu a Roraima condição de 

Estado, no entanto, a característica político/econômica da região tiveram poucas 

mudanças. O Estado permanece com seus atuais limites geográficos, que por 

determinação legal, a União detém o poder das reservas de preservação permanente, 

ecológicas e indígenas, entre outras. Por este fator, o Estado só dispõe de pouco menos 

de 10% de seu território para a ação governamental plena e promover seus programas de 

desenvolvimento (FREITAS, 1993). 

Conforme IBGE1, Roraima, situado no extremo setentrional do Brasil, tem 15 

municípios, numa área de 224.303 km2, o que equivale a 2,6% das terras brasileiras.  

Possui população aproximada de 500.000 habitantes, desses, 300.000 aproximadamente 

vivem na capital. Tem terras extensas e a menor população e densidade demográfica do 

Brasil, se assemelha em área territorial ao Estado de São Paulo, que tem 645 municípios. 

Contudo, conta com uma alta taxa de crescimento populacional, diferentemente das 

regiões sul e sudeste. O fator que contribui para este incremento é a migração de pessoas 

com baixo nível de renda, que vem do Nordeste, principalmente do Estado do Maranhão. 

Atualmente há uma forte tendência de migração venezuelana assolada pelo problema 

político/econômico atual da Venezuela.   

Na capital, Boa Vista, concentra-se aproximadamente 60% dos habitantes do 

Estado. Na parte sul de Roraima, encontramos o segundo maior município em população, 

Rorainópolis com aproximadamente 26.000 habitantes. O menor município em 

população é Uiramutã, com aproximadamente 9.000 habitantes, tem um dos piores 

índices de desenvolvimento humano – IDH do Brasil, e se localiza ao norte do Estado, 

                                                           
1http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rr 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rr
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dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, onde encontra-se o Monte Caburaí, ponto 

mais setentrional do Brasil, na divisa com a Guiana Inglesa.  

Em 1994 foram criados os municípios de Caroebe e Iracema e em 1995 os de 

Amajari, Cantá, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã.  O Estado atualmente apresenta-se 

composto por duas mesorregiões, quatro microrregiões e 15 municípios (SEPLAN 2003; 

IBGE, 2007). 

Em Roraima, segundo os critérios do IBGE, as Mesorregiões Geográficas são: a 

Norte, que é composta pelos municípios localizados na parte norte do Estado: Alto 

Alegre, Amajari, Boa Vista, Pacaraima, Bonfim, Cantá, Normandia e Uiramutã; Já a sul 

forma-se pelos municípios localizados ao sul do Estado sendo eles: Caracaraí, Iracema, 

Mucajaí, Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz do Anauá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da estrutura política de Roraima 
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Fonte: Governo do Estado de Roraima (2012). 

A partir de 1943, com a criação do Território federal foram criadas as escolas 

públicas municipais e estaduais. Até o final da década de 1980 e começo da década de 

1990, a estrutura de ensino em Roraima se centrava no ensino básico e médio público, 

com a parca presença de escolas privadas, em nível federal, estadual e municipal. Na área 

profissionalizante encontra-se o SENAI, o SESC, a FIER, entre outros, que oferecem 

especialização em vários ramos de atividade e treinamento profissional, e a Escola 

Técnica Federal de Roraima, criada em 1987. Com a criação do Estado de Roraima, a 

partir da década de 1990 foi implantada a Secretaria de Educação, que contribuiu para a 

melhoria da infraestrutura de ensino no Estado (FREITAS, 1993). 

Partindo da capital a aproximadamente 100 km, alcançamos a fronteira com a 

Guiana e a 220 km à Venezuela. De um lado um país com características do socialismo e 

de língua hispânica, de outro, uma ex-colônia inglesa, capitalista, marcada pelo 

subdesenvolvimento, além de diversas etnias indígenas, cerca de 40.000 índios. Algo em 

torno de 50% do território de Roraima, onde se encontra riquezas em minério, como o 
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nióbio, manganês, urânio, tório, cobalto, molibdénio, titânio, tantalita, columbita, 

cassiterita, ouro e diamante além de biodiversidade abundante, estão em posse indígena. 

Há avanços em pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal de Roraima - 

UFRR que indicam petróleo na Fronteira com a Guiana inglesa. A diversidade cultural 

também se faz presente nos habitantes dessa região. Atualmente o Estado busca maior 

participação no setor produtivo na formação de seu PIB, procurando integralização com 

os atores que compõem os centros comerciais da região Norte, denominados de Arco 

Norte, conforme segue: 

 

Figura nº 02: Mapa Demonstrativo da Inserção Econômica de Roraima - Arco Norte 

 

Fonte: Governo do Estado – SEPLAN 2015. 

Característica peculiar para a formação do PIB do Estado de Roraima é a grande 

concentração de servidores públicos, são 47,8% contra uma média nacional de 16,3%, 

bem como pouca industrialização em transformação de produtos 2,4 % contra uma média 

nacional de 16,6%, conforme a seguir: 
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Quadro 1: Formação do PIB em Roraima 

ATIVIDADES RORAIMA(%) BRASIL(%) 

Administração, saúde e educação pública 47,8 16,3 

Comércio e reparação de bens 12,3 13,5 

Construção 8,5 5,3 

Atividades imobiliárias e aluguel 7,0 8,4 

Agropecuária 4,5 3,8 

Intermediação financeira 3,3 7,2 

Serviços prestados às empresas 3,2 5,2 

Transporte e armazenagem 2,4 4,8 

Indústria de transformação 2,4 16,6 

Alojamento e alimentação 1,7 1,9 

Eletricidade, gás e água 1,6 3,1 

Serviços de informação 1,6 3,6 

Pecuária e pesca 1,1 1,8 

Serviços prestados às famílias 1,1 2,3 

Saúde e educação mercantis 0,7 3,1 

Serviços domésticos 0,6 1,3 

Indústria extrativa mineral 0,2 1,8 

TOTAL 100 100 

Fonte: IBGE, 2015.  

 

 

Problema da Tese 

 

Aspira-se que o PPC de Direito, deve expressar o perfil de egresso da instituição, 

apresente como eixos principais, a metodologia de ensino e a grade curricular discutidas 

em colegiado, alinhados ao PDI e resulte nos princípios da Res. CES/CNE 09/2004, 

levando em consideração as peculiaridades políticas, geográficas e sociais em que o curso 

está inserido. Tal resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito, considerando todo o histórico do seu ensino no Brasil, onde 

percebemos grandes avanços ideológicos trazidos: 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 

graduando, sólida (*) CNE. Resolução CNE/CES 9/2004. Diário Oficial da 

União, Brasília, 1º de outubro de 2004, Seção 1, p. 17 (**) Alterada pela 

Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017, formação geral, humanística 

e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 
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jurídicos e sociais, aliada a uma 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. 

 

Ante ao exposto, quanto ao problema de proposição da Tese, questionamo-nos 

quais as possibilidades de se construir melhores formas de ensino/aprendizagem, pautado 

nas legislações educacionais, no Curso de Direito da UERR, no sentido de contribuir para 

que os egressos possam exercer a carreira jurídica, fundamentado em uma concepção 

teórica inovadora e integradora com a realidade socioeconômica, política e cultural do 

Estado de Roraima.  

Conforme poderá ser verificado posteriormente observamos que o ensino do 

Direito em Roraima é o mais recente do Brasil, está em processo de maturação. 

Pretendemos, portanto, descrever o recente processo de construção do Currículo de 

Direito em Roraima, mais especificamente na UERR, à luz da Res. CNE/CES 09/2004 e 

do contexto dos problemas jurídicos regionais, com o objetivo de analisar o PPC do curso, 

apontando caminhos para mudanças. 

Neste sentido questiona-se: o Curso de Direito da Universidade Estadual de 

Roraima - UERR, que deve fundamentar-se em bases teóricas programáticas, que 

consubstanciam programas e diretrizes para atuação futura dos órgãos estatais, à luz da 

Res. CNE/CES nº 09/2004, cumpre e/ou organiza-se a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais? 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de construção do PPC do Curso de Direito da UERR, a partir 

do contexto peculiar político, econômico, cultural social e geográfico da Região 

Amazônica, à luz da Res. CNE/CES nº 09/2004. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Descrever o processo histórico da construção das bases curriculares de 

formação em Direito no Brasil; 
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b) Analisara Res. CNE/CES 09/2004, considerando as origens principiológicas 

educacionais; 

c)   comparar o desenvolvimento / cumprimento do PPC de Direito da UERR, frente 

ao proposto pela   Res. CNE/CES 09/2004, na realização do ensino, pesquisa e 

extensão universitária. 

 

A presente Tese está construída em três partes, onde cada objetivo específico 

anteriormente apresentado, buscará responder ao proposto em cada capítulo: 

 

CAPÍTULO I–OS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL; 

CAPÍTULO II– A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 09/2004; 

CAPÍTULO III –A UERR E O CURSO DE DIREITO. 

 

O caminho a ser percorrido, poderá contribuir para o desenvolvimento não 

somente do Currículo do curso da UERR e dos demais em Roraima, mas também servirá 

como ferramenta reflexiva de análise e suporte a outros cursos de outras regiões do Brasil, 

onde deverão ser observadas as características regionais, no desenvolvimento de seus 

PPC’s. 

 

 

Justificativa e Relevância do Problema 

 

Destacamos que o PPC é um instrumento Político e Pedagógico que permite a 

construção de propostas de Ensino, Pesquisa e Extensão contextualizados, para o 

enfrentamento dos problemas jurídicos sociais. Por ser instrumento, permite o 

envolvimento dos partícipes no processo, preferencialmente em colegiado: corpo técnico, 

docentes e discentes, em sua construção e avaliação, consonante com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional –PDI. Os itens do art. 2º § 1º da Res do CNE/CES. 

09/2004, que demonstram a concepção dos cursos de Direito, pressupõe este 

envolvimento: 

 

Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, 

os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades 
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complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente 

curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do 

curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido 

projeto pedagógico.  

 

§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

Direito, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

 

I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e social;  

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;  

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática;  

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;  

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica;  

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a 

forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica;  

X -concepção e composição das atividades complementares; e,  

XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso. 

 

Nos itens da referida Diretriz, mais especificamente na concepção do curso, são 

viabilizadas as orientações que particularizam/individualizam as especificidades 

necessárias para o desenvolvimento dos diferentes cursos de Direito. Elas podem se 

relacionar no seu contexto vocacional, com a questão política, geográfica e social, dentro 

de uma perspectiva científica. Assim no contexto do desenvolvimento do PPC, as áreas 

de ensino, pesquisa e extensão sustentam uma tríade indissociável na construção da 

relação ensino – aprendizagem. 

O instrumento PPC pode ser desenvolvido por dois caminhos distintos e por causa 

desse aspecto obterem vários resultados diferentes. Uma possibilidade é acatar um PPC, 

imposto da forma tradicional, privilegiando conteúdos, horas de aula, apresentado 

individualmente ou por poucos partícipes do processo de construção de um curso; ou 

coletivamente, em que seus membros façam parte de uma construção do trabalho em prol 

da aprendizagem conjunta gerando sentimento de pertença. 

 

A orientação legal para a construção do PPC vem pautada na proposta de 

integração de Ensino, Pesquisa e Extensão, pensada de forma a integrar teoria e prática, 

abarcando as áreas da aprendizagem: o conhecimento, afetivo-emocional, habilidades 

humanas e profissionais e as atitudes e valores descritos por Masetto (2012, p.45). 
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Esta Tese é relevante, pois pretende analisar e discutir o ensino em Direito na 

UERR, propiciando reflexões capazes de trazer maior alinhamento entre os partícipes do 

processo de construção do curso, permeado pelas diretrizes nacionais educacionais, 

instigando o diálogo acadêmico em sede de colegiado acerca dos problemas jurídicos 

regionais, beneficiando assim o Estado como um todo na futura prestação de serviços 

jurídicos dos seus egressos perante a comunidade roraimense, amazônica e brasileira. 

 

 

Metodologia da Pesquisa 

 

A pesquisa se centrará no Curso de Direito da UERR, localizado nas cidades de 

Boa Vista e Caracaraí, Estado de Roraima; o objeto de análise, seu PPC. Será uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, combinada com pesquisa bibliográfica e documental. 

Tem como preocupação verificar a consonância do PPC da UERR com a legislação 

educacional pertinente a educação, buscando desvendar as melhores possibilidades de 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão no curso, na intenção de contribuir de 

forma criativa e inovadora, para que os egressos possam exercer da melhor forma a 

carreira jurídica em conformidade com a realidade, a qual o egresso está inserido.  

Para Chizzotti (2011, p. 55) “há uma fusão transdisciplinar das ciências humanas 

e sociais, cada autor transigindo diversas disciplinas, busca ampliar a legitimidade dos 

temas pesquisados com conhecimentos de diferentes disciplinas traduzindo-os em formas 

criativas e inovadoras”, esclarece também (2011, p. 28) que “o termo qualitativo implica 

uma cartilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para 

extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a 

uma atenção sensível”. 

Chizzotti enfatiza ainda (op. Cit., p. 53) que “os pesquisadores qualitativos 

contestam a neutralidade científica do discurso positivista e afirmam a vinculação da 

investigação com problemas ético-políticos e sociais”, por estas razões ressaltamos a 

importância da escolha da abordagem qualitativa, (op.cit., p. 89) “a finalidade de uma 

pesquisa qualitativa é intervir em uma situação insatisfatória, mudar condições percebidas 

como transformáveis”.  
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Para Prodanov e Freitas (2013, p. 70), é a qualitativa que considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

A abordagem qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32). Considera-se o ambiente natural como 

fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de significados, 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009) que podem ser “motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes” vistas nas ciências sociais (MINAYO, 1994, p. 21). 

Considerando que a escolha da abordagem a pesquisa, de acordo com Mezzaroba 

e Monteiro (2006, p. 109) “este tipo de pesquisa também pode possuir um conteúdo 

altamente descritivo e pode até lançar mão de dados quantitativos incorporados em suas 

análises”, entretanto o pesquisador poderá primar pelo “exame rigoroso da natureza”, 

analisando sob a ótica das hipóteses pré-estabelecidas, o alcance e as interpretações do 

fenômeno estudado. 

Dessa forma, este tipo de pesquisa não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema, sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras.  

Marconi e Lakatos (2010, p. 166) corroboram que “toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.” como também 

“os meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão” podem ser utilizados para levantar os dados da pesquisa de cunho 

bibliográfico. Para alcançar o objetivo o pesquisador pode ter “contato direto com tudo 

que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências 

seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas quer 

gravadas”.  

Para Barros e Lehfeld (2000, p. 70) “a pesquisa bibliográfica é a que se efetua 

tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego 

predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado”. A 
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pesquisa bibliográfica, que “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44). 

Fonseca (2010, p. 70) diz que “a pesquisa documental se baseia em documentos 

primários, originais. Esses documentos, chamados de primeira mão, ainda não foram 

utilizados em nenhum estudo ou pesquisa que possam estar disponibilizados em meios de 

informação”. Gil (2008) define os documentos de primeira mão como aqueles que não 

receberam qualquer tratamento analítico, como por exemplo: documentos oficiais, 

reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, entre 

outros; e documentos de segunda mão são os que passaram por algum tipo de análise, tais 

como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, entre outros. 

No que diz respeito à pesquisa documental, esta assemelha-se à pesquisa 

bibliográfica, todavia as fontes que a constituem são documentos e não apenas livros 

publicados e artigos científicos divulgados, como é o caso da pesquisa bibliográfica. 

(MARCONI e LAKATOS, 2006). 

Diante o exposto, a definição do método adequado e a descrição de todas as 

atividades necessárias à realização da pesquisa servem para orientar o pesquisador, e 

também para conduzir a pesquisa de forma organizada e estruturada. É esse o conteúdo 

apresentado em sequência. 

 

Procedimentos da pesquisa 

 

Foram selecionados os seguintes documentos para a realização da coleta de dados: 

Res. CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito; Parecer nº 001/2006 e Res. CONUNI nº 

002, de 20 de setembro de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima – 

DOE –RR, nº 439 de 10 de outubro de 2006 – Dispõe sobre a criação do Curso de 

Bacharelado em Direito da UERR; Res. CONUNI nº 048, de 05 de dezembro de 2007, 

publicada no DOE-RR nº 716, de 05 de dezembro de 2007 – Dispõe sobre a alteração dos 

cursos de graduação em Bacharelado da Área de Ciências Socialmente Aplicadas em 

adequação as Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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Foram analisadas também as matrizes curriculares e as ementas das disciplinas 

voltadas para o Currículo do Curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima 

disponíveis em seu PPC. Utilizando-se da pesquisa bibliográfica para analisar os dados 

coletados e para fundamentar a construção desta pesquisa, recorre-se ao seguinte aporte 

teórico: 

• Sobre currículo: Hamilton (s/a); Gimeno-Sacristán (2000); Masetto (2010) 

• Curso de Direito: Bobbio (1999) 

• Legislação: Brasil (1988); Brasil (2001); Brasil (2008) 

• Metodologia: Chizotti (1995; 2002; 2003); Gil (2002; 2008; 2011) 

• Ensino/Formação em Direito: Cavagnari (1991); Banco Mundial (1994; 

1995; 1998); Cury (2002); Filho (2004); Nunes e Carvalho (2005); 

Rodrigues (2005); Bittar (2006); Feldmann (2009); Masetto (2010); 

Iocohama (2011). 

• Matriz Curricular: Gomes (2006); Delbono (2007). 

• Roraima: Farage (1991); Freitas (1993; 1996); Barros (1994); SEPLAN 

(2003); Silva (2007); Magalhães (2008). 

A análise dos dados é feita através do emprego da Análise de Conteúdo, por ser 

“uma técnica de pesquisa e, como tal, tem determinadas características metodológicas: 

objetividade, sistematização e inferência” (Gerhardt e Silveira, 2009, p. 84). Chizzotti 

(2011, p. 114) defende que esta é uma análise que “pretende garantir a imparcialidade 

objetiva, socorrendo-se da quantificação das unidades de texto claramente definidas” e a 

“mensagem pode ser apreendida, decompondo-se o documento em fragmentos mais 

simples” (2011, p. 115) 
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SEÇÃO II 

 

CAPÍTULO 1 – OS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL 

 

Historicamente, os discursos acerca do que contempla o estudo do Direito 

transitam entre duas fortes posições: Positivismo e o Jus-naturalismo. São linhas de 

raciocínio jurídico que permeiam a academia em busca de aplicabilidade da justiça no 

convívio social. 

O Positivismo traz à tona a manifestação de uma linha de raciocínio acerca do ser 

humano, de cunho sociológico, filosófico e político. Seu grande marco adveio da 

Revolução Francesa, 1789-1799, seus princípios afastam valores teológicos e metafísicos. 

Despreza os conhecimentos que não podem ser comprovados por intermédio de outras 

espécies de vivencias, a não ser a científica. 

Difere-se do Jus-naturalismo que colocava o homem como centro do universo, 

acata por intermédio de legislações, o Direito posto por seus representantes políticos, já 

que esses são, em tese, seus legítimos representantes. Seus elementos são empíricos e 

mutáveis. O Positivo é valido dependendo do local e de sua utilidade, é conhecido por 

declaração alheia, promulgado. Já o Direito Natural tem validade em qualquer lugar, pois 

não trata da utilidade e sim de valores como o “bom” e o “mau”, pois surge da nossa 

própria razão: 

O direito se distingue, segundo o modo pelo qual advém à nossa consciência, 

em natural e positivo. Chama-se direito natural o conjunto de todas as leis, que 

por meio da razão fizeram-se conhecer tanto pela natureza, quanto por aquelas 

coisas que a natureza humana requer como condições e meios de consecução 

dos próprios objetivos.  Chama-se direito positivo, ao contrário, o conjunto 

daquelas leis que se fundam apenas na vontade declarada de algum legislador 

e que, por aquela declaração, vêm a ser conhecidas.  (GLUCK, apud BOBBIO, 

1999 p.15) 

 

O Positivismo Jurídico, por intermédio da Teoria do Direito, não se confunde com 

o Positivismo Comnteano, observa que o conhecimento científico é a única forma de 

conhecimento verdadeiro e racional. Este tem origem no latim, 

de iuspositivum ou iuspositum, em síntese, coloca as normas estatais como o acordo 

“justo” da vontade de seus partícipes, derivada de seus representantes políticos, formando 

assim, para alguns, o objeto de estudo do Direito por intermédio do fato social. Tratamos 
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dessa questão, pois há farta crítica na literatura pelo modelo positivista do ensino de 

Direito sem fazer a devida distinção: 

A expressão “positivismo jurídico” não deriva daquela de “positivismo” em 

sentido filosófico, embora no século passado tenha havido uma certa ligação 

entre os dois termos, posto que alguns positivistas jurídicos eram também 

positivistas em sentido filosófico: mas em suas origens (que se encontram no 

início do século XIX) nada tem a ver com o positivismo filosófico – tanto é 

verdade que, enquanto o primeiro surge na Alemanha, o segundo surge na 

França.  (BOBBIO, 1999 p.15) 

 

A convergência destes dois conceitos, ou seja, do Positivismo e do Positivismo 

Jurídico, está na rejeição ao Direito Natural e no descarte a outros tipos de conhecimento, 

que não podem ser comprovados por intermédio das demais espécies de vivência, 

cientificando as relações sociais em prol da sua utilidade, colocando-nos todos num 

mesmo ordenamento sem se atentar as diferenças políticas, sociais e culturais, como se 

fossemos realmente todos iguais. Ou seja, é um direito posto, que não nasceu das 

diferentes razões trazidas pelo multiculturalismo brasileiro: 

O direito se distingue, segundo o modo pelo qual advém à nossa consciência, 

em natural e positivo. Chama-se direito natural o conjunto de todas as leis, que 

por meio da razão fizeram-se conhecer tanto pela natureza, quanto por aquelas 

coisas que a natureza humana requer como condições e meios de consecução 

dos próprios objetivos. Chama-se direito positivo, ao contrário, o conjunto 

daquelas leis que se fundam apenas na vontade declarada de algum legislador 

e que, por aquela declaração, vêm a ser conhecidas.  (Gluck, apud Bobbio, 

1999 p.15) 

 

1.1  Formação em Direito no Brasil: Período Colonial 

 

O caminhar dos cursos jurídicos no Brasil transpassa pelas regulamentações legais 

desde sua implementação – lei de 11 de agosto de 1827 – um, criado em São Paulo que 

originou à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, instaurado em março de 

1828 e o outro em Olinda que deu origem à Faculdade de Direito da Universidade Federal 

de Pernambuco, em maio de 1828, após a promulgação da Constituição Política do 

Império do Brasil de 15 de março de 1824, art. 179 XXXIII, que garantiu a instituição do 

ensino universitário em nosso país: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_da_Universidade_Federal_de_Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_da_Universidade_Federal_de_Pernambuco
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Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte.  

[...]XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos 

das Sciencias, Bellas Letras, e Artes 

 

 

Essa foi a primeira lei brasileira acerca do ensino universitário. A primeira 

discussão efetivamente sobre a fundação de cursos jurídicos no Brasil se deu em 12 de 

junho de 1823 na Assembleia Constituinte do Parlamento Brasileiro. Várias cidades, por 

intermédio de seus representantes políticos, também quiseram a instituição do primeiro 

curso, por motivos relevantes e também outros infundados. A propositura inicial do 

projeto de lei fora manifestada pelo deputado José Feliciano Fernandes Pinheiro: 

Proponho que no império do Brazil se crie quanto antes uma universidade pelo 

menos, para assento da qual parece dever ser preferida a cidade de S. Paulo 

pelas vantagens naturaes, e rasões de conveniência geral. 

Que na faculdade de direito civil, que será sem duvida uma das que comporá a 

nova universidade, em vez de multiplicadas cadeiras de direito romano, se 

substituirão duas, uma de direito público constitucional, outra de economia 

politica. – (Paço da assembléa 12 de Junho de 1823. O deputado Jose Feliciano 

Fernandes Pinheiro). 

(https://drive.google.com/file/d/0B5YvPrLYuLtVzNXekpvVXpYSzQ/view?

pref=2&pli=1) 

 

 

Verifica-se que desde a época do “descobrimento do Brasil” até a instituição dos 

primeiros cursos jurídicos brasileiros, passaram-se aproximadamente 327 anos.  

Anteriormente a esse período, a possibilidade de formação universitária na área jurídica 

se dava na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra, que data sua fundação 

do ano de 1290. Esse fato gerava falta de cidadania na colônia, constituindo assim uma 

carência de consciência cívica brasileira, por não serem estudados aqui os direitos que a 

sociedade necessitava desenvolver: 

Criar cursos jurídicos no país “tornava o Brasil capaz de produzir 

conhecimentos, de formar seu próprio povo dentro da cultura erudita de além-

mar, a exemplo dos centros exportadores de saber, quais Coimbra, Paris, 

Montpellier e Bolonha”. (BITTAR 2006, p. 105) 

Não era do interesse político português, que se trouxesse ao Brasil determinados 

conhecimentos que desfavorecessem a colonização portuguesa e pudessem gerar 

insubordinação ao império.   Os poucos que estudavam Direito, normalmente filhos da 

elite colonial que tinha interesses em conluio à Coroa Portuguesa para a manutenção da 

Colônia, atuariam juridicamente na esfera administrativa governamental. É notório 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Feliciano_Fernandes_Pinheiro
https://drive.google.com/file/d/0B5YvPrLYuLtVzNXekpvVXpYSzQ/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5YvPrLYuLtVzNXekpvVXpYSzQ/view?pref=2&pli=1
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também que a função jurisdicional da magistratura, desde aquela época, já se encontrava 

vinculada a interesses políticos, gerando privilégios e desequilíbrio a justiça social: 

Os cursos jurídicos foram, assim, no Império, o celeiro dos elementos 

encaminhados às carreiras jurídicas, à magistratura, à advocacia, e ao 

Ministério Público, à política, à diplomacia, espraiando-se também em áreas 

afins na época, como a filosofia, a literatura, a poesia e a ficção, as artes e ao 

pensamento social. Constituíram, sobretudo, a pepineira da elite política que 

nos conduziu durante o Império. Numa frase muitas vezes citada, e algumas 

vezes deturpada, disse Joaquim Nabuco que “já então (década de 1840 e 1850) 

as faculdades de Direito eram antes salas da Câmara” (FILHO, Alberto 

Venâncio 2004, p. 273). 

Com a instituição dos primeiros cursos, que antecede o período republicano, a 

matriz curricular foi constituída por nove cadeiras e duração de 5 anos, tinha forte 

vinculação com os interesses do império e suas bases político-ideológicas. Nesse período 

o Jus-Naturalismo se fazia presente: 

Quadro 2: Matriz curricular Curso de Direito – Período Colonial 

1º ano 1ª cadeira Direito Natural, Público, Análise da Constituição do Império, Direito das 

Gentes e Diplomacia 

2º ano 
1ª cadeira Continuação das matérias do ano antecedente 

2ª cadeira Direito Público Eclesiástico 

3º ano 
1ª cadeira Direito Pátrio Civil 

2ª cadeira Direito Pátrio Criminal, com a teoria do processo criminal 

4º ano 
1ª cadeira Continuação do Direito Pátrio Civil 

2ª cadeira Direito Mercantil e Marítimo 

5º ano 
1ª cadeira Economia Política 

2ª cadeira Teoria e prática do processo adotado pelas leis do Império 

 (Quadro montado a partir do art. 1º da Lei de 11 de agosto de 1827) 

Conforme Rodrigues (2005, p. 62), a única alteração no Currículo de Direito na 

época do império se deu em 1854, com o acréscimo das cadeiras de Direito Romano e 

Direito Administrativo. Aquela época, as lentes, que podem ser entendidos como os atuais 

professores universitários eram valorizados profissionalmente. Seus salários 

comparavam-se aos dos desembargadores. Conforme edição do art. 3º da Lei de 11 de 

agosto de 1827: 

Art. 3.º - Os Lentes proprietários vencerão o ordenado que tiverem os 

Desembargadores das Relações, e gozarão das mesmas honras. Poderão 

jubilar-se com o ordenado por inteiro, findos vinte anos de serviço. 
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1.2 Formação em Direito no Brasil: Período Republicano 

 

A Proclamação da República2 se deu em 15 de novembro de 1889, e no dia 19 

desse mesmo mês foi hasteada a nova Bandeira do Brasil, extraída também da doutrina 

positivista de Augusto Comte (1798-1857) “O Amor por princípio e a Ordem por base; o 

Progresso por fim”. Sucumbiram o amor, que tem característica holística, ligada ao 

Direito Natural.  

Nesse contexto temporal, nasce a primeira ruptura acadêmica entre Ciências 

Sociais e Direito, e dentro deste, com o Direito Natural, ensinado na Faculdade de Direito 

à época colonial. Tal cadeira de Direito Natural é excluída da grade escolar, como 

veremos posteriormente.   

Notava-se no período colonial forte vinculação do Direito a Igreja, tanto que os 

primeiros cursos foram instituídos no Mosteiro de São Bento, em Olinda e no Convento 

de São Francisco, em São Paulo. Percebe-se também na grade curricular destas escolas 

que no primeiro ano, a cadeira inicial era em Direito Natural, tendo como critério a 

razoabilidade e como representantes, dentre outros, tomas de Aquino, Thomas Hobbes, 

John Locke, Rousseau. Por intermédio principalmente desses autores, surgiu a ideia de 

direitos fundamentais. 

Surge no Brasil, no período republicano o Positivismo, doutrina que traz à tona a 

manifestação de uma linha de raciocínio acerca do ser humano, de cunho sociológico, 

filosófico e político. Seu grande marco adveio da Revolução Francesa (1789-1799), seus 

princípios afastam valores teológicos e metafísicos. Esta corrente defende que o 

conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, racional. 

Desprezam os conhecimentos que não podem ser comprovados por intermédio de outras 

espécies de vivencias. 

No período republicano, com a queda do Império, surge a primeira modificação 

significativa na Faculdade de Direito, por intermédio do Decreto n. 1232-h, de 02 de 

janeiro de 1891, há uma separação em três cursos: de ciências jurídicas, ciências sociais 

e de notariado: 

 

                                                           
2 Advinda do latin, Respublica, cujo a partícula “res” significa coisa. 
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Quadro 3: Matriz curricular Curso de Direito – Período Republicano 

Curso de Ciências Jurídicas 

Art. 4º do Decreto 1232-h 

Curso de Ciências Sociais 

Art. 5º do Decreto 1232-h 

Curso de Notoriado 

Art. 6º do Decreto 1232-h 

Filosofia e História do Direito; 

Direito Público e Constitucional; 

Direito Romano; Direito 

Criminal (incluindo Direito 

Militar); Direito Civil; Direito 

Comercial (incluindo Direito 

Marítimo); Medicina Legal; 

Processo Criminal, Civil e 

Comercial; Prática Forense; 

História do Direito Nacional; 

Noções de Economia, Política e 

Direito Administrativo 

Filosofia e História do Direito; 

Direito Público; Direito 

Constitucional; Direito das 

Gentes; Diplomacia e História 

dos Tratados; Ciência da 

Administração e Direito 

Administrativo; Economia 

Política; Ciência das Finanças e 

Contabilidade do Estado; 

Higiene Pública; Legislação 

Comparada sobre o Direito 

Privado. 

Explicação sucinta do Direito 

Pátrio Constitucional e 

Administrativo; Explicação 

sucinta do Direito Pátrio 

Criminal, Civil e Comercial; 

Explicação sucinta do Direito 

Pátrio Processual; Prática 

Forense. 

(Quadro montado a partir da interpretação dos art’s.4,5 e 7 do Decreto n. 1232-h, de 2 de janeiro de 1891) 

A alteração política exclui o ensino de Direito Natural adotando na grade uma 

nova postura epistemológica, traz à tona o Positivismo Jurídico: 

A necessidade da imediata substituição, no ensino do Direito, de alguns 

pressupostos do antigo regime, como o jus naturalismo e a vinculação com a 

Igreja, comprovaram a importância política que era atribuída, na época, às 

Faculdades de Direito.  (Rodrigues, 2005, p.62) 

A modificação da grade curricular propiciada pelo Decreto n. 1232-h, que 

desmembrou o curso jurídico em três, foi posteriormente revogada pela lei nº 314, de 30 

de outubro de 1895, conforme artigo 3º: 

Art. 3º Ficam abolidos os Cursos especiais de sciencias juridicas, de 

scienciassociaes e de notariado; continuando, porém, o de scienciasjuridicas 

por mais três annos, o de sciencias sociaes por dous e o de notariado por um, 

si nelles houver estudantes matriculados o que queiram concluil-os; 

observando-se em taes Cursos o regimen adoptado por esta lei. 

A Lei de 11 de agosto de 1827 trata o ensino de Direito em apenas 11 artigos. O 

Decreto n. 1232-h, de 2 de janeiro de 1891, versava acerca da educação superior de forma 

mais sistematizada, em 471 artigos. Desde essa época direito está em busca do estudo do 

justo e sua aplicabilidade no contexto social/cultural, porém a falta de discussão do 

Currículo na sociedade e universidade, permite legislações que não articulem os reais 

interesses sociais. Nesse contexto aponta Iocohama:  

Entretanto, um estudo mais acurado dessa concepção permite observar que 

nem todas as manifestações legislativas são absolutamente representações dos 

interesses sociais ou, mais profundamente, muitas vezes os próprios interesses 

sociais são objeto de manipulação. Logo, nem tudo que se pratica em nome do 

Direito, tem, necessariamente, uma justificativa que implique na melhoria do 

convívio social ou da atenção à dignidade humana ou, mais amplamente, aos 
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valores necessários para uma evolução que projeta garantias mínimas a todos 

os sujeitos pertencentes a uma sociedade. (IOCOHAMA, 2011 p. 24) 

O Decreto nº 19.852, 11 de abril de 1931, que trata da organização da 

Universidade do Rio de Janeiro, estabeleceu no artigo 26, que o ensino do Direito seria 

oferecido na respectiva Faculdade em dois cursos: um de dois e outro de cinco anos, sendo 

o estudante aprovado no primeiro, receberia o diploma de bacharel em Direito, e aprovado 

no segundo, após a defesa de tese, seria conferido o grau de doutor em Direito. 

O Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, que dispõe sobre a organização do 

ensino secundário no Brasil, de modo que este compreendia dois cursos seriados, 

fundamental e complementar. No art. 4º é definido que deveria ser estudado no curso 

complementar, as disciplinas que seriam voltadas para os institutos de ensino superior. 

Essa legislação traz em seu art. 5º as disciplinas obrigatórias para aqueles que se 

propunham a estudar Direito: 

Art. 5º.  Pará os candidatos á matricula no curso jurídico são disciplinas 

obrigatórias: 

1º serie: Latim - Litteratura - Historia da civilização - Noções de Economia e 

Estatistica - Biologia geral - Psychologia e Logica. 

2º serie: Latim - Litteratura - Geographia - Hygiene - Sociologia - Historia da 

Philosophia.  

 

Foi promulgado em 9 de abril de 1942, o Decreto-Lei nº 4.244, a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, também conhecida como Reforma Capanema, onde se estabeleceu 

que o ensino secundário seria ministrado em dois ciclos, o primeiro seria o curso ginasial 

e o segundo, composto de dois cursos paralelos, o curso clássico e o curso cientifico. Já 

não se estabeleceu neste decreto as disciplinas básicas para inclusão no ensino superior, 

uma vez que já constituíam “base preparatória suficiente”. 

Aos alunos que concluírem quer o curso clássico quer o curso científico 

mediante a prestação dos exames de licença será assegurado o direito de 

ingresso em qualquer curso do ensino superior, ressalvadas, em cada caso, as 

exigências peculiares à matrícula. (Art. 9º, item 3) 

 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário permaneceu em vigor até a aprovação da 

Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

onde foi definida a criação do Conselho Nacional de Educação e as Câmaras de Educação 

Básica e Superior.  A estas competiam à deliberação sobre as diretrizes curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação, bem como a colaboração no Plano Nacional de 

Educação, e acompanhamento de sua elaboração, cada qual no seu âmbito de atuação. 
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Posteriormente a essas legislações, o Parecer nº 215/1962 do Conselho Federal de 

Educação - CFE, introduziu a obrigatoriedade de currículo mínimo nos cursos superiores, 

algo que foi considerado um avanço no ensino em Direito no Brasil, tendo em vista que 

o Estado, através dos órgãos competentes, impunha currículos plenos predeterminados. 

Entretanto o conteúdo permaneceu desvinculado da realidade social (RODRIGUES E 

JUNQUEIRA, 2002). Em 27 de abril de 1963, foi sancionada a Lei nº 4.215, que dispunha 

sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Uma nova proposta de currículo mínimo para os Cursos de Direito, foi instituída 

em 25 de fevereiro de 1972, através da Res. nº 003, do CFE, esta manteve a 

obrigatoriedade do mesmo mínimo para os cursos superiores que incluíram mais 

disciplinas profissionalizantes ou substituíram disciplinas formativas nos currículos. 

Ressaltamos os principais artigos desta Resolução, em seu 1º artigo, ficaram 

estabelecidas as matérias do curso de graduação de Direito, divididas em: Básicas – 

Introdução ao Estudo do Direito, Economia e Sociologia; e Profissionais – Direito 

Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito Comercial, Direito do Trabalho, 

Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal e duas matérias 

escolhidas numa lista de oito oferecidas, compreendendo também a prática forense e o 

Estudo de Problemas Brasileiros. 

 No artigo 2º, estabeleceu-se a carga horária mínima para o Curso, 2.700 horas de 

atividades, devendo ser integralizadas em pelo menos quatro anos letivos e no máximo 

sete. De acordo com o artigo 3º, as instituições de ensino poderiam criar habilitações 

específicas em seus cursos, além daquelas já previstas na lei.  

A Res. CFE nº 003/72 determinou as diretrizes de funcionamento do Ensino em 

Direito no Brasil, no período de 1973 até a entrada em vigor da Portaria nº 1.886, de 30 

de dezembro de 1994, que fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso 

jurídico estabelecendo, em seus principais artigos: 

(art. 1º) a carga horária mínima de 3.300 horas de atividades para o 

curso jurídico, que deve ser integralizado em pelo menos cinco anos e 

no máximo em oito anos letivos; (art.2º) o curso noturno deve ter o 

mesmo padrão de desempenho e qualidade do curso diurno e que terá 

um máximo diário de quatro horas de atividades didáticas; (art. 3º) 

Torna as atividades de ensino, pesquisa e extensão, interligadas e 

obrigatórias;(art. 4º) que o curso deverá ter de 5 a 10% da sua carga 

horária total destinada para atividades complementares; (art. 6º) o 

conteúdo mínimo do curso de Direito nas seguintes matérias: 



42 

 

Fundamentais – introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica; ética 

geral e profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência 

Política (com Teoria do Estado); e Profissionalizantes – Direito 

Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual 

Penal, Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito Internacional. 

Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a nova Lei nº 9.394, estabelecendo 

as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com isto foi proposto pelo relator 

conselheiro da Câmara de Educação Superior, José Carlos Almeida da Silva, a indicação 

para revogação da Portaria nº 1.886/1994 e suas alterações. (RODRIGUES e 

JUNQUEIRA, 2002, p. 373) 

Em 19 de maio de 1999, foi apreciada a proposta de revogação da Portaria nº 

1.886/1994 e suas alterações, através do Parecer CES nº 507/99 (RODRIGUES e 

JUNQUEIRA, 2002, pág. 375). Em 13 e 14 de julho de 2000, a Comissão de Especialistas 

de Ensino de Direito – CEED propõe as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito 

(RODRIGUES e JUNQUEIRA, 2002, pág. 390). 

 O Parecer CES/CEN 146/2002, aprovado em 03 de abril de 2002, trata sobre as 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Direito, Ciências 

Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado 

Executivo, Música, Dança, Teatro e Design. (RODRIGUES e JUNQUEIRA, 2002, p. 

406) 

As legislações acerca da regulamentação do ensino de Direito, considerando a 

hierarquia, cronologia e especialidade após a CF/88, são: a Portaria 1.886/94 do MEC 

que vigorou até 2003, que revogou a Res. CFE n. 03/72; A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB - Lei 9.394/96, que permitiu a criação de um sistema de avaliação do 

ensino superior gerido e incumbido ao Estado; A Res. CNE/CES n.º 09/2004 passou a 

regulamentar o ensino de Direito, revogando a Portaria 1.886/94 do MEC, norteando o 

perfil do egresso em Direito, a partir do que segue: 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 

graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 

aliada a uma 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.  
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Observa-se nos dias atuais, que o Brasil tem mais cursos de Direito que somados 

os do mundo inteiro. Em 2010 eram 1100 e no Brasil 12403. Conforme Marcus Vinícius 

Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da OAB, do ano de 1827 a 1990 existiam 

aproximadamente 200 cursos, já em 2014, algo em torno de 1300, para ele há um 

“estelionato educacional” no país4: 

 

Figura 4: Matrículas em Cursos de Ensino Superior 

 

(NUNES e CARVALHO, 2005, p. 45).  

 

 

O gráfico a seguir aponta uma disparada na abertura dos cursos jurídicos no Brasil 

à década de 90. A situação do ensino em Direito piora com a abertura de inúmeros cursos, 

pois havia pouca mão de obra qualificada disponível, portanto o ensino se torna 

reprodutor e com baixa percepção didática. Eram 35 cursos no ano de 1954, 704 em 2003 

e aproximadamente 1300 em 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3(http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-direito-que-todos-os-paises  

acesso em 28. Mar. 2016) 
4http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/ acesso em 

03/04/2016 

http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-direito-que-todos-os-paises%20%20acesso%20em%2028
http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-direito-que-todos-os-paises%20%20acesso%20em%2028
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/
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Figura 5: Abertura de cursos jurídicos 

 

(NUNES e CARVALHO, 2005, p. 52). 

 

Na atualidade os baixos custos para implantação de cursos, fez crescer as ofertas 

de vagas e consequentemente a demanda por profissionais de ensino, piorando a já 

escassa qualidade nas salas de aula. Gomes, verificando as grades curriculares dos cursos 

de Direito, observa que estas formam poucos bacharéis com perfil pedagógico e por 

consequência, tornou-se farta a crítica ao ensino em Direito no Brasil, tradicional, 

verticalizado, normativista, elitista e tecnicista.  As críticas atuais quanto ao Currículo 

voltado ao Direito, são fartas na bibliografia, assim sintetiza: 

 

Conseguimos sintetizar, em um diagnóstico, fruto de todos esses anos de vivência: 

• a ausência de formação pedagógica dos professores; 

• um ensino elitista e tecnicista; 

• uma grade curricular ultrapassada; 

• a falta de um projeto pedagógico para a instituição; 

• conteúdos dissociados do contexto social; 

• ensino positivista, reprodutor da cultura tradicional; 

• ausência de pesquisa e extensão; 

• aulas essencialmente expositivas; 

• relação verticalizada: professor/aluno;    

• dicotomia entre a teoria e a prática.  (GOMES, 2006, p.20) 

 

 

 

Delbono (2007) afirma que, o desafio proposto ao estudante ultrapassa a simples 

possibilidade de reconhecer a superação do dogmatismo tradicional, pois lhe impõe a 

tarefa de repensá-lo em consonância com as contínuas mudanças sociais, a exigir a 

construção de novos paradigmas capazes de solucionar as questões de conflito, oriundas 

das novas demandas de mercado, como por exemplo, os chamados Direitos Difusos e 
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Coletivos: Direito do Consumidor, Direito Ambiental e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, entre outros. 

 

A grande oferta de cursos e profissionais com pouco conhecimento didático, não 

propiciam o desenvolvimento de um PPC que articule ensino, pesquisa e extensão, capaz 

de desenvolver no egresso a aprendizagem em sua totalidade. Masetto (2010, p.27) parte 

da seguinte premissa: 

Ao refletir sobre o conceito de aprendizagem parte da consideração da 

aprendizagem como um processo de crescimento e desenvolvimento de uma 

pessoa em sua totalidade, abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do 

conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades humanas e 

profissionais e a de atitudes ou valores (MASETTO, 2010, p.27). 

Para uma formação humanista, que transita dentro da classe do Direito Difuso e 

Coletivo, espécie de Direito com cunho holístico, Mesquita questiona acerca da 

desvalorização das disciplinas de formação fundamental, que deveriam interagir com as 

discussões das normas positivadas, visualizando novas técnicas de ensino voltadas para 

formação humanista ao invés da formação tecnicista e acrítica: 

a) A desvalorização das disciplinas incluídas no denominado eixo de 

formação fundamental, e a forma como tem sido ministradas, de maneira 

paralela e não efetivamente fecundante de todo o ensino; 

b) A valorização do conhecimento das normas jurídicas abstratamente 

consideradas, em detrimento da solução de casos concretos, dificultando a 

introdução de novas técnicas de ensino e aprendizagem; 

c) A desvalorização do ensino da dimensão histórica do Direito e dos fatores 

sócio-econômicos condicionantes da produção das normas jurídicas, a resultar 

numa visão tecnicista e acrítica. (MESQUITA, 2008, p. 86) 

 

Nesse contexto, o novo direcionamento do sistema de ensino tradicional, calcado 

na exposição das leis sem levar em conta as contradições impostas pela complexidade 

dos problemas locais e regionais, fundadas no multiculturalismo, prejudica a tendência 

humanista e ambientalista. Assim, na contramão do positivismo jurídico, apontando nova 

tendência social, esse caminhar ganhou reforço, quando foi editada a Res. nº 1 CNE, de 

30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos:  

Art. 5º A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central 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 

Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser 

considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos 
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Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); 

dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação 

Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, 

pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de 

avaliação.  

Seguindo o contexto, a Res. CNE nº 2, de 15 de junho de 2012, também estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

Art. 10. As instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e 

suas ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e 

objetivos da Educação Ambiental. 

Observamos então conforme exposto anteriormente que há tendência de 

disseminação de uma cultura jurídica permeada pelo Direito Difuso e Coletivo. 

Considerando que o Currículo é ação e proporciona mutação, pensamos que o PPC é parte 

integrante deste. É vivo, pode estar sempre articulado com o movimento do Universo, 

com as ações humanas, e ser constantemente repensado em colegiado conforme as 

demandas políticas e socioeconômicas, pois essas se movimentam conforme a 

instabilidade ofertada pelo Caos, gerando novas possibilidades. 

 

 

1.3 Os Cursos de Direito em Roraima 

 

O Ensino Superior no Estado passa a tomar forma no período republicano a partir 

da criação da Universidade Federal de Roraima – UFRR, autorizada pela Lei n. º 7.364, 

de 12 de setembro de 1985, foi efetivamente criada quatro anos após com o Decreto n. º 

98.127, em 8 de setembro de 1989. Anteriormente a este período, somente poderia ter 

acesso a um curso superior, as pessoas com poder aquisitivo mais elevado, uma vez que 

tinham que se deslocar para outros Estados para poder estudar. A partir deste período 

começaram a se instalar no Estado outras instituições de ensino superior pública e 

privada. Em 2006 foi criada a Universidade Estadual de Roraima – UERR e a primeira 

Universidade Virtual do Estado – UNIVIRR. 

De acordo com os dados obtidos através do Mapa de Ensino Superior no Brasil 

(2016) existem no Estado de Roraima 7 instituições de ensino superior, da rede pública e 

privada. Estas instituições atuam nos diferentes municípios do Estado, na modalidade 
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presencial e de Ensino a Distância. O quantitativo de alunos ingressantes na Educação de 

nível superior no ano de 2014, superou o número de 21 mil. 

De acordo com o Mapa de Ensino Superior (2016) na mesorregião sul de Roraima, 

o número de ingressantes em cursos de graduação, no ano de 2014, foi de 1.125. O curso 

mais procurado na rede privada de ensino superior foi o de Direito, totalizando um 

número de 2.370 matrículas, sendo que destes 859 foram ingressantes, e 387 concluintes. 

Verificamos que até o ano de 1994, somente os Estados do Amapá e Roraima não 

tinham egressos em Direito nos respectivos entes federados. A primeira turma de Roraima 

colou grau em 25/07/1996 na Universidade Federal de Roraima-UFRR5. Ou seja, os 

cursos de Direito, fundada no Brasil no ano de 1827, somente aproximadamente 167 anos 

após, formaram-se os primeiros discentes no Estado, últimos no Brasil. Com esse dado, 

percebemos em Roraima a sua história recente quanto ao ensino em Direito. A figura a 

seguir, mostra que o ensino de Direito em Roraima é o mais recente do Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Ata constante no anexo 1. 
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Figura 3: Demonstrativo do ensino de Direito 

 

(NUNES e CARVALHO, 2005, p. 46) 

 

Completam-se agora somente 22 anos de experiência no desenvolvimento do 

ensino em Direito, contra os 190 anos desde sua fundação na área, considerando-se o ano 

de 1828 como marco do início das aulas em Direito no Brasil. É dito que o “caminho se 

constrói com o caminhar”, e desta forma, o foco do nosso problema está no recente ensino 

de Direito em Roraima, mais precisamente na UERR. 
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CAPÍTULO 2 – A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 09/2004 

 

Após a edição da Res. CNE/CES 09/2004 há críticas acerca da interpretação e 

aplicação da mesma pelos cursos, afetando o desenvolvimento do ensino do Direito diante 

das possibilidades legais de sua aplicação. Na percepção de Mesquita, os cursos 

apresentam: 

a) A desvalorização das disciplinas incluídas no denominado eixo de 

formação fundamental, e a forma como tem sido ministradas, de maneira 

paralela e não efetivamente fecundante de todo o ensino; 

b) A valorização do conhecimento das normas jurídicas abstratamente 

consideradas, em detrimento da solução de casos concretos, dificultando a 

introdução de novas técnicas de ensino e aprendizagem; 

c) A desvalorização do ensino da dimensão histórica do Direito e dos fatores 

sócio-econômicos condicionantes da produção das normas jurídicas, a resultar 

numa visão tecnicista e acrítica. (MESQUITA, 2008, p. 86). 

 

Dentro da proposta da Res. CNE/CES 09/2004, o Curso de Direito deve ter como 

eixo norteador do seu PPC para a formação de egressos em Direito, três eixos 

fundamentais: 

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto 

Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que 

atendam aos seguintes eixos interligados de formação:  

 

 I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no 

campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, 

abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 

Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, 

Psicologia e Sociologia.  

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, 

o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos 

do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às 

mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o 

projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; e 

 III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas 

atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de 

Curso e Atividades Complementares. 

 

Nesse contexto real e legal, podem ser desenvolvidas, formas de realização da 

interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática e formas de incentivo à 

pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

instrumento para a iniciação científica. Neste sentido, Delbono afirma que: 
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O ensino formal, ministrado por meio das disciplinas do currículo, deve ter na 

interdisciplinaridade, na abrangência e na contemporaneidade dos conteúdos, 

seus traços marcantes. Assim, as organizações curriculares devem conceber o 

Direito como um fenômeno fundamentalmente interligado com outros 

fenômenos sócio-econômico-político-culturais, capaz de atender às demandas 

e necessidades sociais, sendo os direitos difusos e coletivos componentes 

obrigatórios a este fim. (DELBONO, 2007, p. 5). 

Para melhor aproveitamento do processo de aprendizagem, a institucionalização 

de um curso de Direito, não pode ser mera “transmissão” de conhecimento por intermédio 

de aulas teóricas, e sim, um ambiente de aprendizagem que não traga um ensino em 

Direito normativista, acrítico e que caminha na contramão para uma formação inovadora. 

 

 

2.1 Os Princípios das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Direito 

 

As normas são gênero de conduta, sejam elas positivadas ou não. Quando criadas 

pelo Estado são chamadas de lei, com sentido objetivo. Os princípios fundamentam as 

leis, trazem elementos de carga valorativa. Pensamos que princípios são fundamentos 

morais acerca do caminho em que as normas devem seguir. 

A CF/88 expressa através dos princípios, explícitos e/ou implícitos, vários 

caminhos possíveis a serem percorridos pelo Estado, dentre eles, citamos como 

elementos: a dignidade da pessoa humana, dos valores sócias do trabalho, a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a 

erradicação da pobreza; a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Tais caminhos podem estar expressos na legislação constitucional ou 

infraconstitucional, mas nunca se sobrepondo a CF/88. Para se desenvolver tais elementos 

descritos anteriormente, é de fundamental importância investimentos na Educação. 

Verificamos na CF/88 que: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

[...] 
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V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação;  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas; 

 VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para 

a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: 

[...] 

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  

I - Erradicação do analfabetismo; 
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II - Universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - Formação para o trabalho; 

V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto.  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético;  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;    

V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;     

VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

 

Contrapondo a LDB a CF/88, percebemos que esta não descarta a indicação de 

princípios constitucionais, buscando o aprimoramento legal dos caminhos a serem 

percorridos pela Educação em prol dos direitos e garantias inerentes. Tais 

artigos/princípios indicados pela CF/88 se desmembram em legislações específicas e 
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especiais aplicáveis a cada caso concreto. Verificamos no caso da Educação, a - Lei Nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013) 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 

pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares.          (Incluído pela Lei nº 13.174, de 

2015) 

 

Com o norteamento legal oferecido pela CF/88 e a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 – LDB, foram emitidos Pareceres nos anos seguintes que 

fundamentam os princípios curriculares para os cursos de graduação: 

CNE Nº 776/97 

As diretrizes curriculares constituem no entender do CNE/CES, orientações 

para a elaboração dos currículos que devem ser necessariamente respeitadas 

por todas as instituições de ensino superior. Visando assegurar a flexibilidade 

e a qualidade da formação oferecida aos estudantes, as diretrizes curriculares 

devem observar os seguintes princípios:  

1) assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição 

da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim 

como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 

2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de 

conteúdo específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não 

poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos; 

3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13174.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13174.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de 

formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência 

profissional julgada relevante para a área de formação considerada;  

7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de 

extenção;  

8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem 

instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a discentes acerca 

do desenvolvimento das atividades didáticas 

 

CNE/CES 583/2001  

1) A definição da duração, carga horária e tempo de integralização dos cursos 

será objeto de um Parecer e/ou uma Resolução específica da Câmara de 

Educação Superior. 

2) As Diretrizes devem contemplar: 

 

a- Perfil do formando/egresso/profissional - conforme o curso o projeto 

pedagógico deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado. 

b- Competência/habilidades/atitudes. 

c- Habilitações e ênfase. 

d- Conteúdos curriculares. 

e- Organização do curso. 

f- Estágios e Atividades Complementares.  

g- Acompanhamento reavaliação. 

 

O Parecer 146/2002 - CNE/CES apresenta as diferenças entre um currículo 

mínimo e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Encontra-se em seu texto a proposta de 

Diretrizes Curriculares de 11 Cursos de Graduação, sendo eles: Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, Direito, Hotelaria, Música, Teatro, 

Turismo e Secretariado Executivo. São apresentadas como Diretrizes comuns a todos os 

cursos: Projeto Pedagógico, Organização Curricular, Estágio Supervisionado e 

Atividades Complementares, Acompanhamento e Avaliação e Trabalho de Conclusão de 

Curso/Monografia. Quanto as Diretrizes específicas de cada curso, são apresentados no 

Curso de Graduação em Direito: perfil do formando, competências e habilidades e 

conteúdos curriculares. Anexo ao Parecer 146/2002 está uma proposta de Resolução 

criada pela comissão relatora do Parecer. 
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 Parecer 055/2004 CNE/CES, seguindo critério cronológico legal apontado 

anteriormente, indica os caminhos para a instituição das diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos de graduação em Direito: 

Em segmento próprio, portanto, todas as propostas e contribuições foram 

objeto de acurada reflexão, não significando desapreço algum àquelas 

eventualmente não contempladas, posto que o presente Parecer deve revelar-

se harmônico com os princípios e finalidades que informam a legislação e a 

política educacional brasileira. 

 

 

Neste Parecer é apresentado um breve histórico do Curso de Direito, discorrendo 

desde o ensino do Direito no período imperial, passando pelo período republicano, o 

registro do primeiro “currículo mínimo” do curso jurídico no Brasil até a LDB. No texto 

lê-se ainda sobre as críticas à Portaria MEC nº 1886/94, e tal qual o Parecer CNE/CES 

146/2002, apresenta um esboço da Resolução que instrui a Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Direito. 

O Parecer 211/2004 CNE/CES – que traz reconsiderações acerca do Parecer 

055/2004 especifica exclusivamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Direito: 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Direito devem refletir uma dinâmica que atenda aos diferentes perfis de 

desempenho a cada momento exigido pela sociedade, nessa “heterogeneidade 

das mudanças sociais”, sempre acompanhadas de novas e mais sofisticadas 

tecnologias, novas e mais complexas situações jurídicas, a exigir até contínuas 

revisões do projeto pedagógico do curso jurídico, que assim se constituirá a 

caixa de ressonância dessas efetivas demandas, para formar profissionais do 

direito adaptáveis e com a suficiente autonomia intelectual e de conhecimento 

para que se ajuste sempre às necessidades emergentes, revelando adequado 

raciocínio jurídico, postura ética, senso de justiça e sólida formação 

humanística. 

[...] 

As instituições de ensino superior deverão, na elaboração do projeto 

pedagógico do curso de graduação em Direito, definir, com clareza, os 
elementos que lastreiam a própria concepção do curso, com suas 

peculiaridades e contextualização, o seu currículo pleno e sua adequada 

operacionalização e coerente sistemática de avaliação, destacando-se os 

seguintes elementos estruturais, sem prejuízo de outros: 

I – concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em 

relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso, 

incluindo adequada e atualizada biblioteca; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e 

da integralização do curso; 
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IV - formas de realização da 

interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, lato 

sensu e strictosensuquando houver; 

VIII – atividades de pesquisa e extensão, como necessário 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação 

científica; 

IX - regulamentação das atividades relacionadas com trabalho 

de curso, de inclusão obrigatória; 

X - concepção e composição das atividades de estágio 

supervisionado, de caráter obrigatório; ambiente e condições de realização, 

observado o respectivo regulamento, bem como a implantação, estrutura e 

funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica; e 

XI –concepção e modalidades das atividades complementares. 

 

Este Parecer acata o pedido de reconsideração da Associação Brasileira de Ensino 

de Direito (ABEDi), bem como relata sua participação no processo de construção das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação em Direito, quanto a carga 

horária e duração do curso; conteúdos curriculares; monografia; e, estágio curricular. 

Seguindo este contexto princípio lógico, percebemos na CF/88, LDB e nos 

pareceres 776/97; 583/2001; 055/2004 e 211/2004 do CNE /CES, que estes fundamentam 

a positivação da Res.09/2004 CES/CNE que é a legislação específica que dá 

direcionamento ao ensino jurídico: 

Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, 

os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente 

curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do 

curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido 

projeto pedagógico.  

§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

Direito, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e social;  

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;  

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;  

IV - formas de realização da interdisciplinaridade;  

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;  
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VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a 

forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso.  

 

Diante dos princípios educacionais, positivados pelo Direito, fundado nos 

modelos comparativos de análise propostos por Rodrigues (2002, p. 121) e Gruba (2017, 

p. 63) elaboramos quadros comparativos de alguns pareceres, portarias e resoluções que 

contribuíram com a construção e edição da Res. CES/CNE 09/2004:  
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2.1.1 Projeto Pedagógico 

Item 
Resolução CFE nº 

03/72 

Portaria MEC nº 

1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Projeto 

Pedagógico 

 
Art. 3º O curso jurídico 

desenvolverá atividades 

de ensino, pesquisa e 

extensão, interligadas e 

obrigatórias, segundo 

programação e 

distribuição aprovadas 

pela própria Instituição de 

Ensino Superior, de forma 

a atender às necessidades 

de formação fundamental, 

sócio-política, técnico- 

jurídica e prática do 

bacharel em direito. 

 

Art. 1º. O currículo do curso de 

graduação em Direito, a ser 

elaborado pelas Instituições de 

Ensino Superior, universitárias e 

não-universitárias, observará as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o disposto nesta 

Resolução e no Parecer 

CES/CNEnº

 

. 

Art. 2º. A organização curricular 

do curso de graduação em 

Direito, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o 

Parecer indicado no artigo 

precedente, abrangerá o regime 

de oferta, os componentes 

curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades 

complementares, a monografia 

como componente opcional da 

instituição, o sistema de 

avaliação, o perfil do formando, 

as competências e habilidades, os 

conteúdos curriculares e a 

duração do curso, sem prejuízo 

de outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto 

pedagógico. 

Parágrafo único. O Projeto 

Pedagógico do curso, além da 

clara concepção do curso 

jurídico, com suas 

peculiaridades, seu currículo 

Art. 1º. A presente Resolução 

institui as Diretrizes Curriculares 

do Curso de Graduação em 

Direito, Bacharelado, a serem 

observadas pelas Instituições de 

Ensino Superior em sua 

organização curricular. 

Art. 2º. A organização do Curso 

de Graduação em Direito, 

observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os 

Pareceres desta Câmara, indicará 

claramente os componentes 

curriculares, abrangendo o perfil 

do formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos 

curriculares e a duração do curso, 

o regime de oferta, as atividades 

complementares, o sistema de 

avaliação, o estágio curricular 

supervisionado, o trabalho de 

curso ou de graduação como 

componente opcional da 

instituição, sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem consistente o 

projeto pedagógico. 

 

Parágrafo único. O Projeto 

Pedagógico do curso de Direito, 

além da clara concepção do curso 

jurídico, com suas peculiaridades, 

seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, 

Art. 1º. A presente Resolução 

institui as Diretrizes 

Curriculares do Curso de 

Graduação em Direito, 

Bacharelado, a serem 

observadas pelas Instituições de 

Educação Superior em sua 

organização curricular. 

Art. 2º. A organização do Curso 

de Graduação em Direito, 

observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais se 

expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o 

perfil do formando, as 

competências e habilidades, os 

conteúdos curriculares, o 

estágio curricular 

supervisionado, as atividades 

complementares, o sistema de 

avaliação, o trabalho de curso 

como componente curricular 

obrigatório do curso, o regime 

acadêmico de oferta, a duração 

do curso, sem prejuízo de 

outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto 

pedagógico. 

 

§ 1°– O Projeto Pedagógico do 

curso, além da clara concepção 

do curso de Direito, com suas 

peculiaridades, seu currículo 

pleno e sua operacionalização, 

Art. 2º A organização do 

Curso de Graduação em 

Direito, observadas as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais se expressa 

através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o 

perfil do formando, as 

competências e habilidades, 

os conteúdos curriculares, o 

estágio curricular 

supervisionado, as atividades 

complementares, o sistema 

de avaliação, o trabalho de 

curso como componente 

curricular obrigatório do 

curso, o regime acadêmico 

de oferta, a duração do curso, 

sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem  

consistente o referido projeto 

pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do 

curso, além da clara 

concepção do Curso de 

Direito, com suas 

peculiaridades, seu currículo 

pleno e sua 

operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de 

outros, os seguintes 

elementos estruturais: 

I - concepção e objetivos 

gerais do curso, 

contextualizados em relação 
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pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de 

outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, 

contextualizados em relação às 

suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de 

oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das 

atividades didáticas e da 

integralização do curso; 

IV - formas de realização da 

interdisciplinaridade;  

V  - modos de integração entre 

teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do 

ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre 

graduação e pós-graduação, 

quando houver; 

VIII - cursos de pós-

graduação lato sensu, nas 

modalidades especialização 

integrados e/ou subsequentes à 

graduação, de acordo com o 

surgimento de novos ramos 

jurídicos, e de aperfeiçoamento, 

de acordo com as efetivas 

demandas do desempenho 

profissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como 

necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação 

científica; 

X - concepção e composição 

das atividades de estágio 

curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de 

realização, bem como a 

sem prejuízo de outros, os 

seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, 

contextualizados em relação às 

suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta 

e a vocação do curso; 

- cargas horárias das atividades 

didáticas e da integralização do 

curso 

III - formas de realização da 

interdisciplinaridade; V - modos 

de integração entre teoria e 

prática; 

VI - formas de avaliação do 

ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre 

graduação e pós-graduação, 

quando houver; 

VIII - cursos de pós-

graduação lato sensu, nas 

modalidades especialização 

integrados e/ou subsequentes à 

graduação, de acordo com o 

surgimento de novos ramos 

jurídicos, e de aperfeiçoamento, 

de acordo com as efetivas 

demandas do desempenho 

profissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como 

necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação 

científica; 

X - concepção e composição das 

atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes 

formas e condições de realização, 

bem como a implantação do 

Núcleo de Prática Jurídica, 

responsável também por 

abrangerá, sem prejuízo de 

outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

 

I –concepção e objetivos 

gerais do curso, 

contextualizados em relação às 

suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II –condições objetivas de 

oferta e a vocação do curso; 

III  cargas horárias das 

atividades didáticas e da 

integralização do curso 

IV  formas de realização da 

interdisciplinaridade; 

V  – modos de integração entre 

teoria e prática; 

VI  formas de avaliação do 

ensino e da aprendizagem; 

VII – modos da integração 

entre graduação e pós-

graduação, quando houver; 

VIII incentivo à pesquisa e à 

extensão, como necessário 

prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para 

a iniciação científica; 

IX concepção e composição das 

atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes 

formas e condições de 

realização, bem como a forma 

de implantação e a estrutura do 

Núcleo de Prática Jurídica; 

X concepção e composição das 

atividades complementares; e,  

XI  – inclusão obrigatória do 

Trabalho de Curso. 

às suas inserções 

institucional, política, 

geográfica e social; 

II - condições objetivas de 

oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das 

atividades didáticas e da 

integralização do curso; 

IV - formas de realização da 

interdisciplinaridade; 

V - modos de integração 

entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do 

ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração 

entre graduação e pós-

graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa e 

à extensão, como necessário 

prolongamento da atividade 

de ensino e como 

instrumento para a iniciação 

científica; 

IX - concepção e 

composição das atividades de 

estágio curricular 

supervisionado, suas 

diferentes formas e condições 

de realização, bem como a 

forma de implantação e a 

estrutura do Núcleo de 

Prática Jurídica; 

X - concepção e composição 

das atividades 

complementares; e, 

XI - inclusão obrigatória do 

Trabalho de Curso. 

§ 2º Com base no princípio de 

educação continuada, as IES 

poderão incluir no Projeto 

Pedagógico do curso, oferta de 

cursos de pós-graduação lato 
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implantação do Núcleo de 

Prática Jurídica, responsável 

também por atividades 

extensionistas; 

XI - concepção e composição 

das atividades complementares. 

Art. 10. Os cursos de graduação 

em Direito deverão contemplar, 

em seus projetos pedagógicos e 

em sua organização curricular, 

conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados de 

formação: 

 

 

atividades extensionistas; 

XI - concepção e composição das 

atividades complementares. 

 

 

§ 2º Com base no princípio de 

educação continuada, as IES 

poderão incluir no Projeto 

Pedagógico do curso, oferta de 

cursos de pós-graduação lato 

sensu, nas respectivas 

modalidades, de acordo com as 

efetivas demandas do 

desempenho profissional. 

 

sensu, nas respectivas 

modalidades, de acordo com as 

efetivas demandas do 

desempenho profissional. 
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2.1.2 Perfil do Graduando 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Perfil do graduando 

  
Art. 8º. O curso de graduação 

em Direito deverá assegurar, 

no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística e 

axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos 

e da terminologia jurídica, 

adequada argumentação, 

interpretação e valorização  

dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma 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. 

 

Art. 3º. O curso de graduação 

em Direito deverá assegurar, 

no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística e 

axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos 

e da terminologia jurídica, 

adequada argumentação, 

interpretação e valorização 

dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma 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. 

 

Art. 3º. O curso de graduação 

em Direito deverá assegurar, 

no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística e 

axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos 

e da terminologia jurídica, 

adequada argumentação, 

interpretação e valorização 

dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma 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. 

 

Art. 3º O curso de graduação em 

Direito deverá assegurar, no perfil 

do graduando, sólida formação 

geral, humanística e axiológica, 

capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, 

aliada a uma 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. 
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2.1.3 Habilidades e Competências 

Item Resolução CFE nº 03/72 
Portaria MEC nº 

1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Habilidades e 

Competências 

  
Art. 9º. O curso de graduação 

em Direito deve possibilitar a 

formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes 

habilidades: 

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 critica 

VII - julgamento e tomada de 

decisões; e-domínio de 

tecnologias emétodos para 

permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 

 

Art. 4º. O curso de graduação 

em Direito deve possibilitar a 

formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes 

habilidades e competências: 

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; e 

VIII domínio de 

tecnologias e métodos para 

permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 

Art. 4º. O curso de graduação em 

Direito deverá possibilitar a 

formação profissional que revele, 

pelo menos, as seguintes 

habilidades e competências: 

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; e, 

VIII - domínio de 

tecnologias e métodos para 

permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 

Art. 4º O curso de graduação em 

Direito deverá possibilitar a 

formação profissional que revele, 

pelo menos, as seguintes 

habilidades e competências: 

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; e, 

VIII  - domínio de tecnologias e 

métodos para permanente 

compreensão e aplicação do 

Direito. 
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2.1.4 Conteúdos e Atividades 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 
Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Conteúdos e 

atividades 

Art. 1º O currículo mínimo do 

curso de graduação em Direito 

compreenderá as seguintes 

matérias: 

A - Básicas:  

1. Introdução ao 

Estudo do Direito;  

2. Economia; 

3. Sociologia.  

B - Profissionais:  

4. Direito Constitucional 

(Teoria do Estado - Sistema 

Constitucional Brasileiro).  

5. Direito ·Civil (Parte Geral - 

Obrigações. Parte Geral e Parte 

· Especial - Coisas -. Família - 

Sucessão).  

6. Direito Penal (Parte Geral - 

Parte Especial).  

7. Direito Comercial 

(Comerciante - Sociedades 

Títulos de Crédito - Contratos 

Mercantis e Falência).  

8. Direito do Trabalho (Relação 

do Trabalho - Contrato de 

Trabalho - Processo 

Trabalhista).   

9. Direito Administrativo 

(Poderes Administrativos Atos 

e Contratos Administrativos - 

Controle de Administração 

Pública - Fundação Pública).  

10. Direito Processual Civil 

(Teoria Geral - Organização 

Judiciária - Ações - Recursos - 

Execução).  

Art. 3º O curso jurídico 

desenvolverá atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, 

interligadas e obrigatórias, 

segundo programação e 

distribuição aprovadas pela 

própria Instituição de Ensino 

Superior, de forma a atender 

às necessidades de formação 

fundamental, sócio-política, 

técnico- jurídica e prática do 

bacharel em direito. 

Art. 6º O conteúdo mínimo 

do curso jurídico, além do 

estágio, compreenderá as 

seguintes matérias, que 

podem estar contidas em 

uma ou mais disciplinas do 

currículo pleno do cada 

curso. 

I - Fundamentais: 

Introdução ao Direito, 

Filosofia (geral e jurídica; 

ética geral e profissional); 

Sociologia (geral e 

jurídica), Economia e 

Ciência Política (com 

Teoria do Estado). 

II - Profissionalizantes: 

Direito Constitucional, 

Direito Civil, Direito 

Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, 

Direito Processual Civil, 

Direito Processual Penal, 

Direito do Trabalho, 

Direito Comercial e Direito 

Internacional. 

Art. 5º. As Atividades 

Complementares são 

componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, 

por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora 

do ambiente escolar, incluindo a 

prática   de estudos e atividades 

independentes, transversais, 

opcionais, de 

interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o 

mundo do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades 

Complementares se constituem 

componentes curriculares 

enriquecedores e 

implementadores do próprio 

perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular 

supervisionado. 

 

Art. 10. Os cursos de graduação 

em Direito deverão contemplar, 

em seus projetos pedagógicos e 

em sua organização curricular, 

conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados de 

formação: 

I – Conteúdos de Formação 

Fundamental, que tem por 

objetivo integrar o estudante no 

campo do Direito, estabelecendo 

ainda as relações do Direito com 

outras áreas do saber, abrangendo 

estudos que envolvam a Ciência 

Política (com Teoria Geral do 

Art. 5º. Os cursos de 

graduação em Direito 

deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em 

sua organização curricular, 

conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados 

de formação: 

I – Eixo de Formação 

Fundamental, que tem por 

objetivo integrar o estudante 

no campo do Direito, 

estabelecendo as relações do 

Direito com outras áreas do 

saber, abrangendo, dentre 

outros condizentes com o 

projeto pedagógico, estudos 

que envolvam 

conteúdos essenciais sobre 

filosofia, sociologia, 

economia, ciência política, 

psicologia, antropologia e 

ética; 

II – Eixo de Formação 

Profissional, abrangendo, 

além do enfoque dogmático, 

o conhecimento e a aplicação 

do Direito, observadas as 

peculiaridades dos diversos 

ramos do Direito, de 

qualquer natureza, estudados 

sistematicamente e 

contextualizados segundo a 

evolução da ciência do 

direito e sua aplicação às 

Art. 5º. Os cursos de 

graduação em Direito 

deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em 

sua organização curricular, 

conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados 

de formação: 

I – Eixo de Formação 

Fundamental, que tem por 

objetivo integrar o estudante 

no campo do Direito, 

estabelecendo as relações do 

Direito com outras áreas do 

saber, abrangendo, dentre 

outros condizentes com o 

projeto pedagógico, estudos 

que envolvam 

conteúdos essenciais sobre 

filosofia, sociologia, 

economia, ciência política, 

psicologia, antropologia e 

ética; 

II – Eixo de Formação 

Profissional, abrangendo, 

além do enfoque dogmático, 

o conhecimento e a 

aplicação do Direito, 

observadas as peculiaridades 

dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer 

natureza, estudados 

sistematicamente e 

contextualizados segundo a 

evolução da ciência do 

Art. 5º O curso de graduação 

em Direito deverá contemplar, 

em seu Projeto Pedagógico e 

em sua Organização 

Curricular, conteúdos e 

atividades que atendam aos 

seguintes eixos interligados de 

formação: 

I - Eixo de Formação 

Fundamental, tem por 

objetivo integrar o estudante 

no campo, estabelecendo as 

relações do Direito com outras 

áreas do saber, abrangendo 

dentre outros, estudos que 

envolvam conteúdos 

essenciais sobre Antropologia, 

Ciência Política, Economia, 

Ética, Filosofia, História, 

Psicologia e Sociologia. 

II - Eixo de Formação 

Profissional, abrangendo, além 

do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, 

observadas as peculiaridades 

dos diversos ramos do Direito, 

de qualquer natureza, 

estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a 

evolução da Ciência do 

Direito e sua aplicação às 

mudanças sociais, 

econômicas, políticas e 

culturais do Brasil e suas 

relações internacionais,
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11. Direito Processual Penal 

(Tipo de Procedimento - 

Recursos - Execução).  

12/13. Duas dentre as seguintes: 

 a) Direito Internacional 

Público.  

b) Direito Internacional 

Privado.  

c) Ciência das Finanças e 

Direito Financeiro (Tributário e 

Fiscal). 

d) Direito da Navegação 

(Marítima).  

e) Direito Romano.  

f) Direito Agrário.  

g) Direito Previdenciário.  

h) Medicina Legal.  

Parágrafo único. Exigem-se 

também: 

 a) Prática Forense, sob a forma 

de estágio supervisionado;  

b) o Estudo de Problemas 

Brasileiros e a prática de 

Educação Física, com 

predominância desportiva de 

acordo com a legislação 

específica. 

 

Parágrafo único. As demais 

matérias e novos direitos 

serão incluídos nas 

disciplinas em que se 

desdobrar o currículo pleno 

de cada curso, de acordo 

com suas peculiaridades e 

com observância de 

interdisciplinaridade. 

 

Estado), a Economia, a Sociologia 

Jurídica, a Filosofia e a Psicologia 

Aplicada ao Direito e a Ética 

Geral e Profissional; 

II – Conteúdos de Formação 

Profissional, abrangendo, além do 

enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação do 

Direito, observadas as 

peculiaridades dos diversos ramos 

do Direito, de qualquer natureza, 

estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a 

evolução da Ciência Jurídica e sua 

aplicação às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais 

do Brasil e suas relações 

internacionais; 

III – Conteúdos de Formação 

Prática, que objetiva a integração 

entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos 

demais eixos, especialmente nas 

atividades relacionadas com o 

estágio curricular durante o qual a 

prática jurídica revele o 

desempenho do perfil profissional 

desejado, com a devida utilização 

da Ciência Jurídica e das normas 

técnico-jurídicas. 

 

mudanças sociais, 

econômicas, políticas e 

culturais do Brasil e suas 

relações internacionais, 

incluindo-se, dentre outros 

condizentes com o projeto 

pedagógico, conteúdos 

essenciais sobre introdução 

ao direito, direito 

constitucional, direito 

administrativo, direito 

tributário, direito penal, 

direito civil, direito 

empresarial, direito do 

trabalho, direito 

internacional e direito 

processual; e 

III – Eixo de 

Formação Prática, que 

objetiva a integração entre a 

prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos 

demais eixos, especialmente 

nas atividades relacionadas 

com o estágio curricular 

supervisionado, as atividades 

complementares e trabalho 

de curso, quando exigido, na 

forma do regulamento 

emitido pela instituição de 

ensino. 

 

Art. 8º. As atividades 

complementares são 

componentes curriculares 

que possibilitam o 

reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e 

competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a 

prática 

direito e sua aplicação às 

mudanças sociais, 

econômicas, políticas e 

culturais do Brasil e suas 

relações internacionais, 

incluindo-se, dentre outros 

condizentes com o projeto 

pedagógico, conteúdos 

essenciais sobre introdução 

ao direito, direito 

constitucional, direito 

administrativo, direito 

tributário, direito penal, 

direito civil, direito 

empresarial, direito do 

trabalho, direito 

internacional e direito 

processual; e 

III – Eixo de 

Formação Prática, que 

objetiva a integração entre a 

prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos 

demais eixos, especialmente 

nas atividades relacionadas 

com o estágio curricular 

supervisionado, as 

atividades complementares e 

trabalho de curso, quando 

exigido, na forma do 

regulamento emitido pela 

instituição de ensino. 

 

 incluindo-se 

necessariamente, dentre outros 

condizentes com o projeto 

pedagógico, conteúdos 

essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, 

Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito 

Internacional e Direito 

Processual; e  

III  - Eixo de Formação 

Prática, objetiva a integração 

entre a prática e os conteúdos 

teóricos desenvolvidos nos 

demais Eixos, especialmente 

nas atividades relacionadas 

com o Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de 

Curso e Atividades 

Complementares. 



 
 

66 
 
 

de estudos e atividades 

independentes, transversais, 

opcionais, de 

interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

Parágrafo único. As 

atividades complementares 

se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio 

perfil do formando, sem que 

se confundam com estágio 

curricular supervisionado. 
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2.1.5 Condições para conclusão e integralização curricular / Regimes Acadêmicos 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 
Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Condições para 

conclusão e 

integralização 

curricular / Regimes 

Acadêmicos 

 
Art. 4º Independentemente 

do regime acadêmico que 

adotar o curso (seriado, 

créditos ou outro), serão 

destinados cinco a dez por 

cento da carga horária total 

para atividades 

complementares ajustadas 

entre o aluno e a direção ou 

coordenação do curso, 

incluindo pesquisa, 

extensão, seminários, 

simpósios, congressos, 

conferências, monitoria, 

iniciação científica e 

disciplinas não previstas no 

currículo pleno. 

 

 

Art. 3º. A organização curricular 

do curso de graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as 

condições para a sua efetiva 

conclusão e integralização 

curricular, de acordo com os 

seguintes regimes acadêmicos 

que as Instituições de Ensino 

Superior adotarem: regime 

seriado anual; regime seriado 

semestral; sistema de créditos 

com matrícula por disciplina ou 

por módulos acadêmicos, com a 

adoção de pré-requisitos, 

atendido o disposto no artigo 

precedente. 

Art. 11. A definição da duração do 

curso de graduação, a carga 

horária e o tempo   de 

integralização curricular, de 

acordo com os regimes 

acadêmicos previstos no art. 3º 

desta Resolução, serão 

estabelecidos no projeto 

pedagógico do curso e na 

respectiva organização curricular, 

de acordo com Resolução 

específica da Câmara de 

Educação Superior, na forma do 

Parecer CES/CNE 583/2001, 

aprovado em 04/04/2001, e 

observados, pelo menos, os 

mínimos constantes do Parecer 

100/2002, de 13/03/2002, 

respeitados os padrões 

internacionais, a experiência 

acumulada e os acordos 

internacionais de equivalência de 

cursos. 

 

Art. 6º. A organização 

curricular do curso de 

graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as 

condições para a sua efetiva 

conclusão e integralização 

curricular, de acordo com os 

seguintes regimes acadêmicos 

que as instituições de ensino 

superior adotarem: regime 

seriado anual; regime seriado 

semestral; sistema de créditos 

com matrícula por disciplina 

ou por módulos acadêmicos, 

com a adoção de pré-

requisitos, atendido o disposto 

no artigo precedente. 

 

Art. 6º A organização 

curricular do curso de 

graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as 

condições para a sua efetiva 

conclusão e integralização 

curricular de acordo com o 

regime acadêmico que as 

Instituições de Educação 

Superior adotarem: regime 

seriado anual; regime seriado 

semestral; sistema de créditos 

com matrícula por disciplina 

ou por módulos acadêmicos, 

com a adoção de pré-

requisitos, atendido o disposto 

nesta Resolução. 

Art. 6º A organização curricular 

do curso de graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as 

condições para a sua efetiva 

conclusão e integralização 

curricular de acordo com o regime 

acadêmico que as Instituições de 

Educação Superior adotarem: 

regime seriado anual; regime 

seriado semestral; sistema de 

créditos com matrícula por 

disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré- 

requisitos, atendido o disposto 

nesta Resolução. 
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2.1.6  Prática jurídica / Estágio Supervisionado 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Prática jurídica / 

Estágio 

Supervisionado 

 
Art. 1º O currículo mínimo do 

curso de graduação em Direito 

compreenderá as seguintes 

matérias:  

[...] 

Parágrafo único. Exigem-se 

também: 

 a) Prática Forense, sob a forma 

de estágio supervisionado;  

 

Art. 10º O estágio de prática 

jurídica, supervisionado pela 

instituição de ensino 

superior, será obrigatório e 

integrante do currículo 

pleno, em um total mínimo 

de 300 horas de atividades 

práticas simuladas e reais 

desenvolvidas pelo aluno 

sob controle e orientação do 

núcleo correspondente. 

§ 1º O núcleo de prática 

jurídica, coordenado por 

professores do curso, 

disporá de instalações 

adequadas para treinamento 

das atividades profissionais 

de advocacia, magistratura, 

Ministério Público, demais 

profissões jurídicas e para 

atendimento ao público. 

§ 2º As atividades de prática 

jurídica poderão ser 

complementadas mediante 

convênios com a Defensoria 

Pública e outras entidades 

públicas, judiciárias, 

empresariais, comunitárias e 

sindicais que possibilitem a 

participação dos alunos na 

prestação de serviços 

jurídicos e em assistência 

jurídica, ou em juizados 

especiais que venham a ser 

instalados em dependência 

Art. 4º. O Estágio 

Supervisionado é componente 

curricular obrigatório, 

indispensável à consolidação 

dos desempenhos 

profissionais desejados, 

inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada 

instituição, por seus 

colegiados superiores 

acadêmicos, aprovar o 

correspondente regulamento 

de estágio, com suas 

diferentes modalidades de 

operacionalização. 

§ 1º. O estágio de que trata 

este artigo poderá ser 

realizado na própria 

instituição de ensino, através 

do Núcleo de Prática Jurídica, 

desde que este seja 

estruturado e 

operacionalizado de acordo 

com regulamentação própria, 

aprovada pelo conselho 

superior acadêmico 

competente, na instituição. 

§ 2º. As atividades de estágio 

poderão ser reprogramadas e 

reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos 

gradualmente revelados pelo 

aluno, até que os responsáveis 

pelo estágio curricular 

possam considerá-lo 

concluído, resguardando, 

como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao 

exercício da profissão. 

Art. 7º. O estágio 

supervisionado é 

componente curricular 

obrigatório, indispensável à 

consolidação dos 

desempenhos profissionais 

desejados, inerentes ao 

perfil do formando, 

devendo cada instituição, 

por seus colegiados 

superiores acadêmicos, 

aprovar o correspondente 

regulamento de estágio, 

com suas diferentes 

modalidades de 

operacionalização. 

 

§ 1º. O estágio de que trata 

este artigo deverá ser 

realizado, 

preferencialmente, na 

própria instituição de 

ensino, através do Núcleo 

de Prática Jurídica, desde 

que este seja estruturado e 

operacionalizado de acordo 

com regulamentação 

própria, aprovada pelo 

conselho superior 

acadêmico competente ou 

em convênios com outras 

entidades ou instituições, 

em serviços de assistência 

judiciária implantados na 

instituição, no Poder 

Judiciário e no Ministério 

Público ou ainda em 

Departamentos Jurídicos 

oficiais, importando, em 

qualquer caso, relatórios 

que deverão ser 

Art. 7º O Estágio 

Supervisionado é 

componente curricular 

obrigatório, indispensável à 

consolidação dos 

desempenhos profissionais 

desejados, inerentes ao perfil 

do formando, devendo cada 

instituição, por seus 

colegiados próprios, aprovar 

o correspondente 

regulamento, com suas 

diferentes modalidades de 

operacionalização. 

 

§ 1º O Estágio de que trata 

este artigo será realizado na 

própria instituição, através do 

Núcleo de Prática Jurídica, 

que deverá estar estruturado e 

operacionalizado de acordo 

com regulamentação própria, 

aprovada pelo conselho 

competente, podendo, em 

parte, contemplar convênios 

com outras entidades ou 

instituições e escritórios de 

advocacia; em serviços de 

assistência judiciária 

implantados na instituição, 

nos órgãos do Poder 

Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria 

Pública ou ainda em 

departamentos jurídicos 

oficiais, importando, em 

qualquer caso, na supervisão 

das atividades e na elaboração 

de relatórios que deverão ser 

encaminhados à Coordenação 

Art. 7º O Estágio 

Supervisionado é componente 

curricular obrigatório, 

indispensável à consolidação 

dos desempenhos profissionais 

desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada 

instituição, por seus colegiados 

próprios, aprovar o 

correspondente regulamento, 

com suas diferentes 

modalidades de 

operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata esse 

artigo poderá ser realizado: 

I - Na própria Instituição de 

Educação Superior, por meio do 

seu Núcleo de Prática Jurídica, 

que deverá estar estruturado e 

operacionalizado de acordo 

com regulamentação própria, 

aprovada pelo seu órgão 

colegiado competente, podendo 

ser celebrado convênio com a 

Defensoria Pública para 

prestação de assistência

 jurídica suplementar; 

II - Em serviços de assistência 

jurídica de responsabilidade da 

Instituição de Educação 

Superior por ela organizados, 

desenvolvidos e implantados; 

III - nos órgãos do Poder 

Judiciário, do Ministério 
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da própria instituição de 

ensino superior. 

Art. 11. As atividades do 

estágio supervisionado serão 

exclusivamente práticas, 

incluindo redação de peças 

processuais e profissionais, 

rotinas processuais, 

assistência e atuação em 

audiências e sessões, visitas 

a órgãos judiciários, 

prestação de serviços 

jurídicos e técnicas de 

negociações coletivas, 

arbitragens e conciliação, 

sob o controle, orientação e 

avaliação do núcleo de 

prática jurídica. 

Art. 12. O estágio 

profissional de advocacia, 

previsto na Lei 8.906, de 

04/07/1994, de caráter 

extracurricular, inclusive 

para graduados, poderá ser 

oferecido pela Instituição de 

Ensino Superior, em 

convênio com a OAB, 

complementando-se a carga 

horária efetivamente 

cumprida no estágio 

supervisionado, com 

atividades práticas típicas de 

advogado e de estudo do 

Estatuto da Advocacia e da 

OAB e do Código de Ética e 

Disciplina. 

Parágrafo único. A 

complementação da carga 

horária, no total estabelecido 

no convênio, será efetivada 

mediante atividades no 

Art. 10. Os cursos de 

graduação em Direito deverão 

contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua 

organização curricular, 

conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados 

de formação: 

[...] 

 

III – 

Conteúdos de Formação 

Prática, que objetiva a 

integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais 

eixos, especialmente nas 

atividades relacionadas com o 

estágio curricular durante o 

qual a prática jurídica revele o 

desempenho do perfil 

profissional desejado, com a 

devida utilização da Ciência 

Jurídica e das normas técnico-

jurídicas. 

 

encaminhados à 

Coordenação de Estágio das 

instituições de ensino, para 

a avaliação pertinente e 

contabilização dos créditos, 

cargas horárias e conceitos. 

 

§ 2º. As atividades de 

estágio poderão ser 

reprogramadas e 

reorientadas de acordo com 

os resultados teórico-

práticos gradualmente 

revelados pelo aluno, até 

que os responsáveis pelo 

estágio curricular possam 

considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão 

de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício 

da profissão. 

 

de Estágio das IES , para a 

avaliação pertinente. 

 

§ 2º As atividades de Estágio 

poderão ser reprogramadas e 

reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos 

gradualmente revelados pelo 

aluno, na forma definida na 

regulamentação do Núcleo de 

Prática Jurídica, até que se 

possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de 

qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das 

diversas carreiras contempladas 

pela formação jurídica. 

Público, da Defensoria Pública 

e das Procuradorias e demais 

Departamentos Jurídicos 

Oficiais; 

IV - Em escritórios e serviços 

de advocacia e consultorias 

jurídicas. 

§ 2º As atividades de Estágio 

Supervisionado poderão ser 

reprogramadas e reorientadas em 

função do aprendizado teórico- 

prático gradualmente demonstrado 

pelo aluno, na forma definida na 

regulamentação do Núcleo de 

Prática Jurídica, até que se possa 

considerá-lo  concluído, 

resguardando, como padrão de 

qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das 

diversas carreiras contempladas 

pela formação jurídica. 
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próprio núcleo de prática 

jurídica, na Defensoria 

Pública, em escritórios de 

advocacia ou em setores 

jurídicos, públicos ou 

privados, credenciados e 

acompanhados pelo núcleo e 

pela OAB. 

Art. 13. O tempo do estágio 

realizado em Defensoria 

Pública da União, do Distrito 

Federal ou dos Estados, na 

forma do artigo 145, da Lei 

Complementar n.º 80, de 12 de 

janeiro de 1994, será 

considerado para fins de carga 

horária do estágio curricular, 

previsto no artigo 10 desta 

Portaria. 
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2.1.7  Atividades Complementares / Atividades extraclasse / Atividades didático – formativas 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Atividades 

Complementares / 

Atividades 

extraclasse / 

Atividades 

didático - 

formativas 

Art. 1º O currículo mínimo do 

curso de graduação em Direito 

compreenderá as seguintes 

matérias:  

 

[...] 

 

Parágrafo único. Exigem-se 

também: 

 

[...] 

 
b) o Estudo de Problemas 

Brasileiros e a prática de 

Educação Física, com 

predominância desportiva de 

acordo com a legislação 

específica. 

 

Art. 7º A prática de educação 

física, com predominância 

desportiva, observará a 

legislação específica. 

Art. 8º A partir do 4º ano, ou do 

período letivo correspondente, e 

observado o conteúdo mínimo 

previsto no art. 6º, poderá o 

curso concentrar-se em uma ou 

mais áreas de especialização, 

segundo as vocações e 

demandas sociais e de mercado 

de trabalho. 

Art. 14. As instituições poderão 

estabelecer convênios de 

intercâmbio dos alunos e 

docentes, com aproveitamento 

das respectivas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e 

prática jurídica. 

 

Art. 2º. A organização 

curricular do curso de 

graduação em Direito, 

observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e o 

Parecer indicado no artigo 

precedente, abrangerá o 

regime de oferta, os 

componentes curriculares, o 

estágio curricular 

supervisionado, as atividades 

complementares, a 

monografia como 

componente opcional da 

instituição, o sistema de 

avaliação, o perfil do 

formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos 

curriculares e a duração do 

curso, sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem 

consistente o referido projeto 

pedagógico. 

Art. 5º. As Atividades 

Complementares são 

componentes curriculares 

que possibilitam o 

reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e 

competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a 

prática   de estudos e 

atividades independentes, 

transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

Art. 8º. As atividades 

complementares são 

componentes curriculares 

que possibilitam o 

reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e 

competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e 

atividades independentes, 

transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

 

Parágrafo único. As 

atividades complementares 

se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio 

perfil do formando, sem que 

se confundam com estágio 

curricular supervisionado. 

 

Art. 8º As atividades 

complementares são 

componentes curriculares 

enriquecedores e 

complementadores do 

perfil do formando, 

possibilitam o 

reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, 

conhecimento e 

competência do aluno, 

inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, 

incluindo a prática de 

estudos e atividades 

independentes, 

transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações 

com o mercado do trabalho 

e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

 

Parágrafo único.A 

realização de atividades 

complementares não se 

confunde com a do Estágio 

Supervisionado ou com a 

do Trabalho de Curso. 

Art. 8º As atividades 

complementares são 

componentes curriculares 

enriquecedores e 

complementadores do perfil do 

formando, possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação 

de habilidades, conhecimento e 

competência do aluno, inclusive 

adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática 

de estudos e atividades 

independentes, transversais, 

opcionais, de 

interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com 

o mercado do trabalho e com as 

ações de extensão junto à 

comunidade. 

Parágrafo único. A realização de 

atividades complementares não se 

confunde com a do Estágio 

Supervisionado ou com a do 

Trabalho de Curso. 
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Parágrafo único. As 

Atividades Complementares 

se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio 

perfil do formando, sem que 

se confundam com estágio 

curricular supervisionado. 
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2.1.8  Avaliação / Plano de Ensino 

Item 
Resolução CFE nº 

03/72 

Portaria MEC nº 

1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 146/2002 

Proposta de Resolução do Parecer 

CNE/CES nº 055/2004 

Proposta de Resolução do Parecer 

CNE/CES nº 211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Avaliação / 

Plano de 

Ensino 

  
Art. 7º. As Instituições de Ensino 

Superior deverão adotar formas 

específicas e alternativas de 

avaliação, internas e externas, 

sistemáticas, envolvendo todos 

quantos se contenham no processo 

do curso, centradas em aspectos 

considerados fundamentais para a 

identificação do perfil do 

formando. 

Parágrafo único. Os planos de 

ensino, a serem fornecidos aos 

alunos antes do início do período 

letivo, deverão conter, além dos 

conteúdos e das atividades, os 

critérios de avaliação a que serão 

submetidos. 

 

 

 

 

 

Art. 9º. As instituições de ensino 

superior deverão adotar formas 

específicas e alternativas de avaliação, 

internas e externas, sistemáticas, 

envolvendo todos quantos se 

contenham no processo do curso, 

centradas em aspectos considerados 

fundamentais para a identificação do 

perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, 

a serem fornecidos aos alunos antes do 

início de cada período letivo, deverão 

conter, além dos conteúdos e das 

atividades, a metodologia do processo 

de ensino-aprendizagem e os critérios 

de avaliação a que serão submetidos e 

a bibliografia básica. 

 

 

Art. 9º As Instituições de Educação 

Superior deverão adotar formas 

específicas e alternativas de avaliação, 

interna e externa, sistemáticas, 

envolvendo todos quantos se contenham 

no processo do curso, centradas em 

aspectos considerados fundamentais para 

a identificação do perfil do formando. 

Parágrafo Único. Os planos de ensino, a 

serem fornecidos aos alunos antes do 

início de cada período letivo, deverão 

conter, além dos conteúdos e das 

atividades, a metodologia do processo de 

ensino-aprendizagem, os critérios de 

avaliação a que serão submetidos e a 

bibliografia básica. 

 

Art. 9º As Instituições de Educação 

Superior deverão adotar formas 

específicas e alternativas de 

avaliação, interna e externa, 

sistemáticas, envolvendo todos 

quantos se contenham no processo 

do curso, centradas em aspectos 

considerados fundamentais para a 

identificação do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, 

a serem fornecidos aos alunos antes do 

início de cada período letivo, deverão 

conter, além dos conteúdos e das 

atividades, a metodologia do processo 

de ensino- aprendizagem, os critérios 

de avaliação a que serão submetidos e 

a bibliografia básica. 
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2.1.9 Trabalho de Curso 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Trabalho de Curso 

 
Art. 9º Para conclusão do 

curso, será obrigatória a 

defesa de monografia final, 

perante banca examinadora, 

com tema e orientador 

escolhidos pelo aluno. 

 

Art. 6º. A Monografia é 

componente curricular 

opcional de cada instituição. 

Parágrafo único. Optando a 

Instituição por incluir a 

Monografia no currículo do 

curso de graduação em Direito, 

deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo 

respectivo conselho superior 

acadêmico, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos 

de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas 

com a sua elaboração. 

 

Art. 10. O “trabalho de curso” 

ou de “graduação” deve ser 

entendido como um 

componente curricular opcional 

da instituição que, se o adotar, 

poderá desenvolvê-lo em 

diferentes modalidades, a saber: 

monografia, projetos de 

atividades centrados em 

determinada área teórico-

prática ou de formação 

profissional do curso, ou ainda 

apresentação de trabalho sobre 

o desempenho do aluno no 

curso, que reúna e consolide as 

experiências em atividades 

complementares e teórico-

práticas, inclusive as atividades 

de pesquisa e extensão jurídica. 

Parágrafo único. Optando a 

instituição por incluir no 

currículo do curso de graduação 

em Direito trabalho de curso ou 

de graduação, nas modalidades 

referidas neste Parecer, deverá 

emitir regulamentação própria, 

aprovada pelo seu conselho 

superior acadêmico, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos 

de avaliação, além das diretrizes 

técnicas relacionadas com a sua 

elaboração. 

 

Art. 10. O Trabalho de Curso 

é componente curricular 

obrigatório, desenvolvido 

individualmente, com 

conteúdo a ser fixado pelas 

Instituições de Educação 

Superior em função de seus 

Projetos Pedagógicos. 

Parágrafo único. As IES 

deverão emitir 

regulamentação própria 

aprovada por Conselho 

competente, contendo 

necessariamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos 

de avaliação, além das 

diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua 

elaboração. 

 

 

Art. 10 O Trabalho de Curso é 

componente curricular 

obrigatório, desenvolvido 

individualmente, com conteúdo 

a ser fixado pelas Instituições de 

Educação Superior em função 

de seus Projetos Pedagógicos. 

 

Parágrafo único. As IES 

deverão emitir regulamentação 

própria aprovada por Conselho 

competente, contendo 

necessariamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos 

de avaliação, além das diretrizes 

técnicas relacionadas com a sua 

elaboração. 
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2.1.10 Duração do Curso e carga horária 

Item Resolução CFE nº 03/72 Portaria MEC nº 1886/1994 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

146/2002 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

055/2004 

Proposta de Resolução do 

Parecer CNE/CES nº 

211/2004 

Resolução CNE/CES nº 

09/2004 

Duração do Curso e 

carga horária 

Art. 2º O curso de Direito será 

ministrado no mínimo de 2.700 

horas de atividades, cuja 

integralização se fará em pelo 

menos quatro e no- máximo sete 

anos letivos.  

 

Art. 1º O curso jurídico será 

ministrado no mínimo de 

3.300 horas de atividades, 

cuja integralização se fará em 

pelo menos cinco e no 

máximo oito anos letivos. 

 

Art. 11. A definição da 

duração do curso de 

graduação, a carga horária e o 

tempo   de integralização 

curricular, de acordo com os 

regimes acadêmicos previstos 

no art. 3º desta Resolução, 

serão estabelecidos no projeto 

pedagógico do curso e na 

respectiva organização 

curricular, de acordo com 

Resolução específica da 

Câmara de Educação 

Superior, na forma do Parecer 

CES/CNE 583/2001, 

aprovado em 04/04/2001, e 

observados, pelo menos, os 

mínimos constantes do 

Parecer 100/2002, de 

13/03/2002, respeitados os 

padrões internacionais, a 

experiência acumulada e os 

acordos internacionais de 

equivalência de cursos. 

 

Art. 11. A duração do Curso 

de Graduação em Direito será 

estabelecida em Resolução 

específica da Câmara de 

Educação Superior. 

 

Art. 11. A duração e carga 

horária dos cursos de 

graduação serão estabelecidas 

em Resolução da Câmara de 

Educação Superior. 

 

Art. 11 A duração e carga 

horária dos cursos de graduação 

serão estabelecidas em 

Resolução da Câmara de 

Educação Superior. 
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CAPÍTULO 3 – A UERR E O CURSO DE DIREITO 

3.1 Criação da Universidade Estadual de Roraima 

 

Criada em 2005, por intermédio da Lei Complementar nº 91, de 10 de novembro de 2005, 

a Universidade Estadual de Roraima (UERR), “é uma Fundação Pública, dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, de natureza e estrutura multicampi, com autonomia administrativa, 

financeira e didático-científica, nos termos da Lei e de seu Estatuto”. (UNIVERSIDADE..., 2017, 

p.10) 

A Universidade Estadual de Roraima tem sua “raiz histórica é marcada pela formação de 

professores no Estado, registrado em um processo que compreende o papel de diferentes 

instituições, que culminou com a criação”. Em 1977, foi criada a Escola de Formação de 

Professores de Roraima, pelo Decreto nº 11, de 24 de março, com a finalidade de formar 

professores para o ensino primário; e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM), com o objetivo de habilitar docentes para as séries iniciais do Ensino Fundamental e 

promover a formação continuada dos professores. O CEFAM em 1994 implantou o Projeto 

Caimbé, que habilitou diversos professores indígena através do Magistério Parcelado Indígena, 

de 1995 a 2001. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.10) 

Em 2001, por intermédio da Lei Complementar nº 43 e do Decreto nº 4.347-E, ambos de 

30 de agosto, o Governo do Estado criou a Fundação de Ensino Superior de Roraima (FESUR), 

com a finalidade de criar e manter o Instituto Superior de Educação (ISE), o Instituto Superior de 

Segurança e Cidadania (ISSeC) e o Instituto Superior de Educação de Rorainópolis (ISER). 

Os cursos de Graduação ofertados pelo Instituto Superior de Educação de Roraima e 

Instituto Superior de Educação de Rorainópolis, credenciados pelas Resoluções n° 56/2003 e no 

01/2004 do Conselho Estadual de Educação de Roraima (CEE/RR) foram: Curso Normal 

Superior, para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e as Licenciaturas Plenas em Física, 

Química e Matemática. Já o Instituto Superior de Segurança e Cidadania, credenciado pela 

Resolução no 58/2003 do CERR, ofereceu o curso de Bacharelado em Segurança Pública 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p.10) 

Com a aprovação da Lei Complementar Nº 91, de 10 de novembro de 2005, a UERR foi 

instalada na estrutura física da antiga FESUR e com isso incorporou o ISE, o ISSeC e o ISER, 

culminando na publicação de seu Estatuto por intermédio do Decreto nº 7.628-E, de 16 de janeiro 

de 2007. Por meio da Resolução CEE/RR nº 02, de 15 de maio de 2007 foi efetivado o 
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credenciamento da UERR, por 5 (cinco) anos, junto ao Conselho Estadual de Roraima (CEE/RR). 

Já o ato legal de seu recredenciamento, por outros 5 (cinco) anos, junto ao Conselho Estadual de 

Roraima (CEE/RR) foi realizado através da Resolução CEE/RR nº 27, de 27 de novembro de 

2012. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.10) 

De acordo como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a “UERR nasceu do 

compromisso do Governo do Estado com a população roraimense em democratizar o Ensino 

Superior e garantir oportunidades de desenvolvimento socioeconômico”. (UNIVERSIDADE..., 

2017, p.16), com a missão de 

“Produzir, socializar e aplicar conhecimentos técnicos, científicos e culturais 

que possam contribuir para a formação de indivíduos e profissionais 

qualificados, críticos e socialmente comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável do Estado de Roraima, atuando como força transformadora das 

desigualdades sociais e regionais.” (UNIVERSIDADE..., 2017, p.22), 

 

Com a aprovação dos Projetos Políticos Pedagógicos de dezoito cursos de Graduação, 

Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Administração (com 

habilitação em Comércio Exterior), Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia Florestal, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, 

Serviço Social e Turismo, através do Decreto nº 6.977-E, de 21 de março de 2006,  a UERR 

realizou o primeiro vestibular com 1870 (mil oitocentas e sessenta) vagas. (UNIVERSIDADE..., 

2017, p.11) 

A Universidade conta atualmente com 23 (vinte e três) cursos de Graduação aprovados 

pelo Conselho Universitário (CONUNI) e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação de 

Roraima, são: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas; Ciências Contábeis, Ciência da 

Computação, Comércio Exterior, Ciências da Natureza e Matemática, Direito, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras com Habilitação 

em Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, Pedagogia, Química, Segurança Pública, Serviço 

Social, Sociologia e Turismo. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.11) 

Os cursos de Pós-graduação Latu Sensu oferecidos na UERR são:  Fundamentos da 

Filosofia, História da Amazônia, Língua Portuguesa e Literatura, Educação e Ciências 

Socioambientais e Ensino de Línguas em Contexto de Diversidade Linguística. 

Quanto aos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a Universidade oferece como 

mestrado acadêmico: Educação e Agroecologia; como mestrado profissional: Ensino de Ciências 
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e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. Possui ainda dois mestrados e/ou doutorados 

em Rede: Biologia de Água doce e Pesca Interior e Educação em Ciências e Matemática. Estão 

em andamento três mestrados e/ou doutorados interinstitucionais (MINTER/DINTER): 

Enfermagem e Biociências, Geografia e Letras – Linguística. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.14) 

Em números a Universidade possui atualmente, 2.560 alunos de Graduação, incluindo os 

alunos da Primeira e Segunda Licenciatura do Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR); 100 alunos de especialização; e 150 alunos matriculados nos 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu. Quanto ao corpo docente é composto de 185 

professores, sendo do Quadro Efetivo 161, com a seguinte titulação: 57 doutores, 88 mestres e 16 

especialistas. Já o quadro técnico-administrativo da UERR é composto por 154 servidores, sendo 

128 do Quadro Efetivo. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.14) 

 

 

3.2 Organização do Curso de Direito sob a luz da Resolução CNE/CES Nº 

09/2004 

 

A composição do corpo acadêmico de Direito da UERR, consta com 13 

professores efetivos e 4 horistas. Destes, 6 possuem titulação de especialista, 8 de mestres 

e 3 de doutor.  

 

Professores Efetivos Titulação 
Carga 

Horária 

Ana Paula Joaquim Macedo Mestre 40h 

Alberto Correia de Oliveira Filho Especialista 40h 

Carlos Alberto Borges Doutor 40h 

Ellen Eurídice Cardoso de Araújo6 Mestre 40h 

Emanoel Maciel da Silva Ramiro Doutor 40h 

Fabiana Studart Cabral7 Especialista 40h 

                                                           
6 Professora licenciada para doutorado. 
7 Professora licenciada para acompanhamento de cônjuge. 
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Leonardo Pache de Faria Cupello Mestre 40h 

Marcello Renault Menezes Especialista 40h 

Pierre Santos Castro Mestre 40h 

Regys Odlare Lima de Freitas Mestre 40h 

Renildo do Carmo Teixeira  Doutor 40h 

Rozane Pereira Ignácio  Mestre 40h 

Sergio Mateus Especialista 40h 

 

 

Professores Horistas Titulação 
Carga 

Horária 

(Semestre) 

Iara Loureto Calheiros Especialista 72h  

Lucio Augusto Villela da Costa Mestre 72h 

Maria do Socorro Alves Cardoso de Oliveira Mestre 72h 

Nathália Santos Veras Especialista 72h 

 

Quanto ao Núcleo Docente Estruturante, ocorreu sua formação com a Resolução 

nº 001, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - CONAE, com fundamento nas competências que lhe confere o inciso I, do art. 

6.º, da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, do disposto no Parecer CONAE nº 04, de 

17 de junho de 2010 e do conceito criado pela Portaria nº 147, de 02 de fevereiro de 2007, 

do Ministério de Estado da Educação, quando tratava dos processos de autorização dos 

cursos de graduação em Direito e Medicina, respectivamente nos artigos 2º e 3º daquela 

Portaria.  

 No âmbito da Universidade Estadual de Roraima, a norma disciplinadora dos 

Núcleos Docentes Estruturantes é a Resolução nº 010/2017 do Conselho Universitário.  

 No tocante à relação existente entre o Projeto Pedagógico de Curso - PPC e o 

respectivo NDE, o Parecer do CONAE n° 004/2010 assevera que isso faz com que os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos deixem de ser, definitivamente, uma peça meramente 

documental, para ser o azimute de todas as ações do curso. Isso porque um importante 
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objetivo do NDE é formalizar o trabalho e disciplinar a otimização dos recursos materiais 

e humanos para uma reflexão permanente sobre o curso e o perfil dos seus egressos. 

Nesse sentido, o NDE do Curso de Direito, que deverá funcionar conforme 

estabelece a Resolução nº 010/2017, é responsável pela promoção da inter-relação entre 

as dimensões intelectuais do corpo docente, o objeto do PPC do curso e o perfil do egresso 

e deve ser considerado um elemento primordial para uma melhor qualidade do curso. Até 

porque, o trabalho do colegiado do curso não pode ser confundido com o papel do seu 

NDE, mesmo que exercidos pelas mesmas pessoas, já que o NDE, além do regular o 

processo de formação do curso, estará diretamente comprometimento coma excelência 

do padrão acadêmico. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.35) 

 

O NDE do Curso de Direito tem atualmente a seguinte composição: 

Nº Professor (a) Titulação 

01 Ana Paula Joaquim Macedo Mestre 

02 Emanoel Maciel da Silva Ramiro Doutor 

03 Marcello Renault Menezes Especialista 

04 Regys Odlare Lima de Freitas Mestre 

05 Renildo do Carmo Teixeira  Doutor  

06 Sergio Mateus Especialista 

 

 

A seguir, apresentamos quadro que demonstra o envolvimento do Curso com as 

atividades de extensão: 
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EXTENSÃO 

PROFESSOR TÍTULO MODALIDADE INÍCIO FIM SITUAÇÃO 
C.H. 

TOTAL 

C.H. 

SEMANAL 
EXTENSIVO INTENSIVO 

Alberto Correa de 

Oliveira 

I Curso de Extensão em Direitos 

Humanos da UERR 
Curso 08/04/17 31/05/17 Encerrado 24 4  X 

Ana Paula Joaquim 

Macedo 

IV Congresso de Direito 

Constitucional do Estado de 

Roraima 

Congresso/ 

Minicurso/ 

Palestra/ 

Comunicação oral 

de trabalhos 

18/08/17 21/08/17 Encerrado 40   X 

Ellen Eurídice 

Rodrigues Cardoso 

V Júri Simulado da UERR Oficina 19/06/17 19/06/17 Encerrado 9   X 

I Curso de Extensão em Direitos 

Humanos da UERR 
Curso 08/04/17 31/05/17 Encerrado 24 4  X 

Emanoel Maciel da 

Silva Ramiro 

Os danos da pobreza 

transcendem o pobre: defensoria 

pública interessa a todos. 

Palestra 18/05/17 18/05/17 Encerrada 10   X 

Marcello Renault 

Menezes 

I Curso de Extensão em Direitos 

Humanos da UERR 
Curso 08/04/17 31/05/17 Encerrado 24 4  X 

V Júri Simulado da UERR Oficina 19/06/17 19/06/17 Encerrado 9   X 

Natália Santos Veras 
I Curso de Extensão em Direitos 

Humanos da UERR 
Curso 08/04/17 31/05/17 Encerrado 24 4  X 

Régis Odlare Lima de 

Freitas 

IV Congresso de Direito 

Constitucional do Estado de 

Roraima 

Congresso/ 

Minicurso/ 

Palestra/ 

Comunicação oral 

de trabalhos 

18/08/17 21/08/17 Encerrado 40   X 

Sérgio Mateus 

IV Congresso de Direito 

Constitucional do Estado de 

Roraima 

Congresso/ 

Minicurso/ 

Palestra/ 

Comunicação oral 

de trabalhos 

18/08/17 21/08/17 Encerrado 40   X 

I Curso de Extensão em Direitos 

Humanos da UERR 
Curso 08/04/17 31/05/17 Encerrado 24 4  X 
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Diante dos princípios educacionais, positivados pelo Direito, fundado nos 

modelos comparativos de análise propostos por Rodrigues (2005, p. 121) e Grubba (2017, 

p. 63) elaboramos os quadros a seguir, que evidenciam a Res. CNE/CES 09/2004 e as 

propostas mais significativas onde há o apontamento em que o PPC deve percorrer para 

se manter atualizado acerca das demandas educacionais. São copiados na íntegra as partes 

do Projeto Político Pedagógico, do Curso de Direito da UERR, abaixo das tabelas que 

servem de auxílio para as devidas análises. 
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3.2.1 Projeto Pedagógico 
 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Projeto Pedagógico 

Art. 2º A organização do Curso de Graduação 

em Direito, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais se expressa através do 

seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do 

formando, as competências e habilidades, os 

conteúdos curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades complementares, 

o sistema de avaliação, o trabalho de curso 

como componente curricular obrigatório do 

curso, o regime acadêmico de oferta, a duração 

do curso, sem prejuízo de outros aspectos que 

tornem  consistente o referido projeto 

pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da 

clara concepção do Curso de Direito, com suas 

peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de 

outros, os seguintes elementos estruturais: 

X - concepção e objetivos gerais do 

curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e 

social; 

XI - condições objetivas de oferta e a 

vocação do curso; 

XII - cargas horárias das atividades 

didáticas e da integralização do curso; 

XIII - formas de realização da 

interdisciplinaridade; 

XIV - modos de integração entre teoria 

e prática; 

XV - formas de avaliação do ensino e 

da aprendizagem; 

XVI - modos da integração entre graduação e 

pós-graduação, quando houver; 

XVII - incentivo à pesquisa e à extensão, como 

necessário prolongamento da atividade de 

Art. 2º. A organização do Curso de Graduação 

em Direito, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais se expressa por meio do 

Projeto Pedagógico do Curso - PPC, no qual 

deverão constar suas missões institucional e 

pedagógica, o modo como o PCC se integra no 

âmbito social, político, cultural e econômico de 

sua região, bem assim quais valores pretende 

realizar em articulação a seus objetivos 

educacionais, sem prejuízo de outros fatores 

que se considerem complementares: 

I- o perfil do graduando; 

II- as competências e habilidades exigíveis para 

uma adequada formação teórica e profissional; 

IV- os conteúdos curriculares; o estágio 

curricular supervisionado; 

V- as atividades complementares; VII- o 

sistema de avaliação; 

VIII- o trabalho de conclusão de curso - TCC, 

como componente curricular obrigatório do 

curso; 

IX- o regime acadêmico de oferta; e 

X- a duração do curso. 

§ 1° O PPC, abrangerá, sem prejuízo de 

outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - concepção do seu planejamento

 estratégico, especificando a missão, a visão 

e os valores pretendidos pelo curso, para sua 

excelência; 

II - concepção e objetivos gerais do curso, 

contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

III - condições objetivas de oferta e a vocação 

Art. 2º. A organização do Curso de Graduação 

em Direito, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, se expressa por meio do 

Projeto Pedagógico do Curso - PPC, no qual 

deverão constar: 

I – o perfil do concluinte; 

II - as competências/habilidades e os conteúdos 

curriculares exigíveis para uma adequada 

formação teórica, prática e profissional; 

III - o estágio curricular supervisionado; 

IV - as atividades complementares;  

V - as atividades extra classes; 

VI –o sistema de avaliação; 

VII - o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, 

como componente curricular obrigatório do 

curso; 

VIII- o regime acadêmico de oferta; e IX- a 

duração do curso. 

§ 1º O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, 

os seguintes elementos estruturais: 

I - concepção do planejamento estratégico, 

especificando a missão, a visão e os valores 

pretendidos pelo curso; 

II - concepção e objetivos gerais do curso, 

contextualizados com relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

III - condições objetivas de oferta; 

IV- cargas horárias, inclusive extraclasse, das 

atividades didáticas e da integralização do curso; 

V - formas de realização da 

interdisciplinaridade, da 

Art. 2º A OCC, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, se expressa por meio do 

Projeto Pedagógico do Curso - PPC, no qual 

deverão constar: 

I – o perfil do graduando; 

II - as competências/habilidades e os conteúdos 

curriculares básicos, exigíveis para uma 

adequada formação teórica, profissional e 

prática; 

III - a prática jurídica; 

IV -as atividades complementares;  

V –o sistema de avaliação; 

VI - o Trabalho de Conclusão de Curso 

- TCC; 

VII- o regime acadêmico de oferta; e, 

VIII - a duração do curso. 

§ 1º O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, 

os seguintes elementos estruturais: 

I - concepção do seu planejamento estratégico, 

especificando a missão, a visão e os valores 

pretendidos pelo curso; 

II - concepção e objetivos gerais do curso, 

contextualizados com relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

III - condições objetivas de oferta e a vocação 

do curso; 

IV- cargas horárias das atividades didático-

formativas e da integralização do curso; 

V - formas de realização da 

interdisciplinaridade, da 
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ensino e como instrumento para a iniciação 

científica; 

- concepção e composição das atividades de 

estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, 

bem como a forma de implantação e a 

estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; 

XII - concepção e composição das 

atividades complementares; e, 

XIII - inclusão obrigatória do Trabalho de 

Curso. 

§ 2º Com base no princípio de educação 

continuada, as IES poderão incluir no Projeto 

Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu, nas respectivas 

modalidades, de acordo com as efetivas

 demandas do desempenho 

profissional. 

do curso; 

IV - cargas horárias das atividades didáticas e da 

integralização do curso; 

- formas de realização da interdisciplinaridade, 

da internacionalização e do incentivo à 

inovação; 

VI - modos de integração entre teoria e prática, 

especificando as metodologias ativas utilizadas; 

VII - formas de avaliação do ensino e da 

aprendizagem; 

VIII - modos da integração entre graduação e 

pós-graduação, quando houver; 

IX – incentivo, de modo discriminado, à 

pesquisa, à docência e à extensão, como fator 

necessário ao prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação 

científica; 

X - concepção e composição das atividades de 

estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, 

bem como a forma de implantação e a estrutura 

do Núcleo de Prática Jurídica- NPJ; 

XI - concepção e composição das atividades 

complementares; e, 

XII - inclusão obrigatória do TCC. 

§ 2º Com base no princípio de educação 

continuada, as IES poderão incluir no PPC a  

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, 

nas respectivas modalidades, de acordo com as 

efetivas            demandas            do desempenho 

profissional ou como meio de preparação para 

as atividades de pesquisa e de docência 

superior. 

internacionalização e do incentivo à inovação; 

VI - modos de integração entre teoria e prática, 

especificando as metodologias utilizadas; 

VII - formas de avaliação do ensino e da 

aprendizagem; 

VIII- modos da integração entre graduação e 

pós-graduação, quando houver; 

IX- incentivo, de modo discriminado, à 

pesquisa, ao ensino e à extensão, como fator 

necessário ao prolongamento da atividade      de      

ensino      e     como instrumento para a iniciação 

científica; 

X - concepção e composição das atividades de 

estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, 

bem como a forma de implantação e a estrutura 

do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ; 

XI - concepção e composição das atividades 

complementares e extraclasses; e, 

XII - inclusão obrigatória doTCC. 

§ 2º Com base no princípio de educação 

continuada, as IES poderão incluir no PPC a 

perspectiva da articulação do ensino continuado 

entre a graduação e a pós-graduação. 

§ 3º A carga horária das atividades extraclasse 

é constituída por efetivo trabalho escolar, desde 

que atrelado a um plano de estudo, efetiva 

orientação docente e respectivo processo 

avaliativo. 

§4ºOs cursos de direito, quando for o caso, devem 

articular o ensino a pesquisas de caráter 

institucional, sejam empíricas, dogmáticas ou 

outras. 

internacionalização e do incentivo à inovação; 

VI - modos de integração entre teoria e prática, 

especificando as metodologias ativas utilizadas; 

VII - formas de avaliação do ensino e da 

aprendizagem; 

VIII- modos da integração entre graduação e 

pós-graduação, quando houver; 

IX- incentivo, de modo discriminado, à 

pesquisa, ao ensino e à extensão, como fator 

necessário ao prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação 

científica; 

X   -   concepção    e   composição   das 

atividades de prática jurídica, suas diferentes 

formas e condições de realização, bem como a 

forma de implantação e a estrutura do Núcleo 

de Prática Jurídica -NPJ; 

XI - concepção e composição das atividades 

complementares; e, 

XII - inclusão obrigatória do TCC. 

§ 2º Com base no princípio de educação 

continuada, as IES poderão incluir no PPC a 

perspectiva da articulação do ensino continuado 

entre a graduação e a pós-graduação. 

§ 3º Os cursos de direito devem articular o ensino 

a pesquisas de caráter institucional, sejam 

empíricas, dogmáticas ou outras 



 
 

85 
 
 

 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Direito - alicerçado nas diretrizes 

regimentais e em especial no disposto na Resolução CNE/CES n. 09, de 29 de setembro 

de 2004 - trata das competências e habilidades, conteúdos curriculares, estágio 

supervisionado, atividades complementares, sistema de avaliação, trabalho de conclusão 

de curso, regime acadêmico de oferta, duração do curso, dentre outros temas relevantes. 

(p.5) 

O Direito, por ser uma ciência social aplicada, deverá suprir através das normas 

jurídicas as necessidades da sociedade para qual se direciona. Do mesmo modo é que 

diante dos desafios apresentados pelo Século XXI faz-se necessário adequar o presente 

Projeto Pedagógico a fim de incorporar as necessidades da comunidade acadêmica que 

compõe o Curso de Direito da UERR. (p.5) 

Desse modo é que, mediante a reforma do Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito, almeja-se alcançar a excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

para fazer valer os investimentos feitos pelo contribuinte roraimense na formação de 

bacharéis em direito. 

O Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do Curso de Direito, cientes de sua 

responsabilidade institucional, atuaram diligentemente na elaboração deste Projeto 

Pedagógico a fim de propiciar no âmbito da UERR uma formação jurídica adequada às 

demandas sociais e às exigências legais. 

A reforma do Projeto Pedagógico incorpora os avanços da sociedade pela 

modernização da grade curricular do curso, por meio de uma readequação manifesta pela 

inclusão, supressão e readequação de disciplinas no intuito de melhorar a qualidade do 

ensino. (p.6) 

Além das justificativas já mencionadas também foram decisivas, para a reforma 

do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, as seguintes questões: 

a) complexidade das relações sociais que devem levar ao aprofundamento do 

estudo do Direito de enquanto elemento capaz de prevenir e resolver conflitos 

sociais pela implantação de segurança jurídica; 

b) adequação ao mercado de trabalho que comporta inúmeras áreas de atuação 

com novas perspectivas profissionais na área do Direito; 
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c) preparo de corpo discente de forma ampla em perspectiva humanística no que 

se refere ao ensino, pesquisa e extensão;  

d) realização de cursos de pós-graduação em Direito, visando à capacitação da 

comunidade acadêmica;  

e) adequação às novas áreas do Direito surgidas a partir do Século XX atinentes 

à integração dos povos, ao meio-ambiente, à defesa dos direitos 

transindividuais e coletivos, à mediação e à arbitragem, bem como à proteção 

da criança, adolescente, idoso e minorias. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.7) 
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3.2.2 Perfil do Graduando 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Perfil do graduando 

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá 

assegurar, no perfil do graduando, sólida formação 

geral, humanística e axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 

aliada a uma 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. 

Art. 3º. O Curso de graduação em Direito 

deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística, capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação 

e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 

além das formas consensuais de composição de 

conflitos, aliada a uma 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, à prestação da justiça e ao 

desenvolvimento da cidadania. 

Parágrafo único. Os planos de ensino do curso, 

especialmente em seus objetivos, devem 

demonstrar como contribuirão para a adequada 

formação do graduando em face do perfil 

almejado pelo curso 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá 

assegurar, no perfil do concluinte, sólida formação 

geral, humanística; com capacidade de análise; 

domínio de conceitos e da terminologia jurídica; 

adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais; 

utilização das formas consensuais de composição 

de conflitos, aliada a uma 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, 

à prestação da justiça e ao desenvolvimento da 

cidadania. 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá 

assegurar, no perfil do graduando, sólida 

formação geral, humanística capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia 

jurídica, adequada argumentação, interpretação 

e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 

além das formas consensuais de composição de 

conflitos, aliada a uma 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, à prestação da justiça e ao 

desenvolvimento da cidadania. 

Parágrafo único. Os planos de ensino do curso, 

especialmente em seus objetivos, devem 

demonstrar como contribuirão para a adequada 

formação do graduando em face do perfil 

almejado pelo curso. 
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O perfil desejado do egresso do Curso de Direito foi concebido a partir do Plano 

de Desenvolvimento Institucional da UERR e, consequentemente, do próprio curso, tendo 

em vista às peculiaridades da contemporaneidade, o mercado de trabalho, as mudanças 

socioeconômicas regionais e tecnológicas, além da legislação que disciplina a formação 

do bacharel em Direito.  

Algumas competências merecem destaque na consolidação desse perfil: a) 

competência teórica e prática, norteada pela incessante busca do conhecimento; b) 

competência dialógica, baseada na compreensão do profissional como agente de 

interlocução entre os diferentes seguimentos da sociedade; c) competência ética, 

fundamentada no respeito à grandeza e a responsabilidade do profissional, cujos valores 

ultrapassam o espaço de atuação. 

 

O profissional egresso do Curso de Direito da UERR deverá apresentar, 

necessariamente, uma capacidade crítica e incessante preocupação de superar 

paradigmas estagnados e anacrônicos, construída com uma sólida visão 

interdisciplinar, integrando as disciplinas jurídicas com conhecimentos de 

ciência política, psicologia, economia, ética, filosofia, sociologia, história e 

antropologia. (UNIVERSIDADE..., 2017, p. 12) 

 

Esse perfil acarretará em um profissional com as seguintes características: 

a) Consciência de seu papel na sociedade em que se inserem atuando de maneira ética, 

competente, solidária e crítica no desempenho profissional, tendo assimilado os 

valores preconizados no Curso em que se graduou;  

b) Fixação de relação entre teoria e prática, configurando-se como profissional com 

competências e habilidades para atuar no campo jurídico-forense, bem como atuar na 

carreira docente, mediante qualificação em especializações e cursos de pós-graduação; 

c) Capacidade para obtenção de aprovação no Exame de Ordem da OAB e exercer a 

advocacia, com visão crítica e consciência sócio-política; 

d) Aprovação nos diversos concursos públicos para os quais a conclusão do Curso de 

Direito é pré-requisito, estando em condições de desempenhar adequadamente as 

funções públicas correspondentes; 
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e) Visão interdisciplinar do Direito adequando sua formação profissional às necessidades 

do mercado de trabalho e às diversas realidades locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

f) Visão multidisciplinar do Direito, compreendendo-o como um fenômeno sócio-

político e ético e não apenas como um conjunto de normas positivadas; e 

g) Atuação com vistas à produção científica na área jurídica. (UNIVERSIDADE..., 2017, 

p.12) 

 

Verificamos a grande ênfase que o Curso oferece para aprovação junto a OAB e 

concursos públicos. Destaca-se que em um curso de Direito, o exercício da advocacia é 

uma dentre as diversas profissões existentes, como procurador: estadual, municipal, do 

trabalho e da fazenda; promotor de justiça; juiz: estadual, federal, do trabalho; defensor 

público: estadual e federal; delegado: federal e estadual; procurador em procuradorias 

autárquicas, fundacionais, de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 

Demonstra predominância na formação com foco em concursos públicos. 

Notadamente as questões presentes nos editais dos concursos, são fechadas. Para o Direito 

que não é uma ciência exata, o modelo de desenvolvimento do discente pode ser outro, 

menos positivado e mais crítico, possibilitando interatividade com os anseios sociais. A 

questão de prestar concursos deve ser pessoal, sabe-se que hoje o Brasil é o país que mais 

tem cursos de Direito no mundo e a Universidade jamais seria capaz de formar pessoas 

para ocuparem a maioria das vagas disponíveis para servidores públicos. Ha oferta de 

vagas no ensino visivelmente maior que a demanda pública, mesmo tendo em vista em 

Roraima a alta taxa de empregabilidade pública. Destaca-se que poderia se formar pessoas 

para interagir com os anseios sociais. 
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3.2.3. Habilidades e competências 
 

Tem Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Habilidades e competências 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá 

possibilitar a formação profissional que revele, 

pelo menos, as seguintes habilidades e 

competências: 

IX - leitura, compreensão e elaboração de 

textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas 

técnico- jurídicas; 

X - interpretação e aplicação do Direito; 

XI - pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 

XII - adequada atuação técnico- jurídica, em 

diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos; 

XIII - correta utilização da terminologia jurídica 

ou da Ciência do Direito; 

XIV - utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão 

crítica; 

XV - julgamento e tomada de decisões; e, 

 - domínio de tecnologias e métodos para 

permanente compreensão e aplicação do Direito. 

Art. 4º. O curso de graduação em Direito 

deverá possibilitar a formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes 

competências cognitivas, instrumentais e 

interpessoais, que capacitem o graduando a: 

I - interpretar e aplicar princípios e regras do 

sistema jurídico nacional, observando a 

experiência estrangeira e comparada, 

articulando o conhecimento teórico e o estudo 

de caso; 

II - demonstrar competência na leitura, 

compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos, de caráter negocial, 

processual ou normativo, bem como a devida 

utilização das normas técnico-jurídicas; 

III- adquirir capacidade para desenvolver 

técnicas de raciocínio e de argumentação 

jurídicos, com objetivo de propor soluções e 

decidir questões no âmbito do Direito; 

IV- desenvolver a cultura do diálogo e o uso 

de meios consensuais de solução de conflitos; 

V- compreender os métodos interpretativos e 

da Hermenêutica, com a necessária capacidade 

de pesquisa e de utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito;  

VI- ter competências para atuar em diferentes 

instâncias, administrativas ou judiciais, com a 

devida utilização de processos, atos e 

procedimentos;  

VII- utilizar corretamente a terminologia e as 

categorias jurídicas, além do desenvolvimento 

das habilidades em idiomas estrangeiros, da 

aceitação da diversidade e do pluralismo 

cultural; 

Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá 

possibilitar a formação profissional que revele, 

pelo menos, as  seguintes competências 

cognitivas, instrumentais e interpessoais, 

que capacitem o graduando a: 

I- interpretar e aplicar princípios e regras do 

sistema jurídico nacional, observando a 

experiência estrangeira e comparada, quando 

couber, articulando o conhecimento teórico e 

prático; 

II – demonstrar competência na leitura, 

compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos, de caráter negocial, 

processual ou normativo bem como a devida 

utilização das normas técnico- jurídicas; 

III – demonstrar capacidade para comunicar-se 

com precisão; 

IV- dominar instrumentos da metodologia 

jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar 

conceitos, estruturas e racionalidades 

fundamentais ao exercício do Direito; 

V- adquirir capacidade para desenvolver 

técnicas de raciocínio e de argumentação 

jurídicos com objetivo de propor soluções e 

decidir questões no âmbito do Direito; 

VI-  desenvolver a cultura do diálogo e o uso de 

meios consensuais de solução de conflitos; 

VII - compreender os métodos interpretativos e 

da Hermenêutica, com a necessária capacidade 

de pesquisa e de utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 

VIII - ter competências para atuar em diferentes 

instâncias, administrativas ou judiciais, com a 

Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá 

possibilitar a formação profissional que revele, 

pelo menos, as seguintes competências 

cognitivas, instrumentais e interpessoais, 

que capacitem o graduando a: 

I- Interpretar e aplicar princípios e regras do 

sistema jurídico nacional, observando a 

experiência estrangeira e comparada, quando 

couber, articulando o conhecimento teórico e o 

estudo de caso; 

II – demonstrar competência na leitura, 

compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos, de caráter negocial, 

processual ou normativo, bem como a devida 

utilização das normas técnico- jurídicas; 

III – demonstrar capacidade para comunicar-se 

com precisão; 

IV- dominar instrumentos da metodologia 

jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar 

conceitos, estruturas e racionalidades 

fundamentais ao exercício do Direito; 

V- adquirir capacidade para desenvolver 

técnicas de raciocínio e de argumentação 

jurídicos com objetivo de propor soluções e 

decidir questões no âmbito do Direito; 

VI-  desenvolver a cultura do diálogo e o uso de 

meios consensuais de solução de conflitos; 

VII - compreender os métodos interpretativos e 

da Hermenêutica, com a necessária capacidade 

de pesquisa e de utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 

VIII - ter competências para atuar em diferentes 

instâncias, administrativas ou judiciais, com a 
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IX - possuir o domínio de tecnologias e 

métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito; 

X - desenvolver a capacidade de trabalhar em 

grupos formados por profissionais do Direito ou 

de caráter interdisciplinar; e 

XI - apreender conceitos deontológico-

profissionais e desenvolver

 perspectivas transversais sobre direitos 

humanos. 

devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; 

IX - utilizar corretamente a terminologia e as 

categorias jurídicas, além do desenvolvimento 

das habilidades em idiomas estrangeiros, da 

aceitação da diversidade e do pluralismo 

cultural; 

X - possuir o domínio de tecnologias e métodos 

para permanente compreensão e aplicação do 

Direito; 

XI - desenvolver a capacidade de trabalhar em 

grupos formados por profissionais do Direito ou 

de caráter interdisciplinar; e 

XII apreender conceitos deontológico-

profissionais e desenvolver perspectivas 

transversais sobre direitos humanos. 

devida utilização de processos, atos e 

procedimentos; 

IX - utilizar corretamente a terminologia e as 

categorias jurídicas, além do desenvolvimento 

das habilidades em idiomas estrangeiros, da 

aceitação da diversidade e do pluralismo 

cultural; 

X - possuir o domínio de tecnologias e métodos 

para permanente compreensão e aplicação do 

Direito; 

XI - desenvolver a capacidade de trabalhar em 

grupos formados por profissionais do Direito ou 

de caráter interdisciplinar; e 

XII apreender conceitos deontológico-

profissionais e desenvolver perspectivas 

transversais sobre direitos humanos. 
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Conforme PPC da UERR, esse perfil acarretará em um profissional com as 

seguintes características: 

a) Fixação de relação entre teoria e prática, configurando-se como 

profissional com competências e habilidades para atuar no campo 

jurídico-forense, bem como atuar na carreira docente, mediante 

qualificação em especializações e cursos de pós-graduação; 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p.13) 

 

No tocante ao desenvolvimento das competências e habilidades o componente 

específico da área de Direito, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de 

formação, as competências e habilidades para demonstrar domínio da linguagem jurídica; 

identificar o fenômeno jurídico e seus efeitos; ler, compreender e elaborar textos jurídicos 

ou normativos, com a devida utilização das técnicas e dos métodos pertinentes; fazer uso 

da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; demonstrar 

raciocínio jurídico, argumentação e reflexão crítica; compreender de forma 

interdisciplinar os fenômenos políticos, sociais, econômicos, entre outros, considerando-

os na criação, interpretação e aplicação do Direito; inter-relacionar fundamentos 

filosóficos, axiológicos e teóricos do Direito com sua aplicação prática; exercer atuação 

técnico-jurídica em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos; atuar em julgamentos e na tomada de 

decisões; dispor do conhecimento de tecnologias e métodos para atualização do Direito e 

solução de controvérsias; e aplicar fundamentos, métodos e técnicas científicas para 

pesquisa jurídica. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.32) 

Verifica-se preocupação no PPC, quanto ao desenvolvimento das habilidades e 

competências no Núcleo de Práticas Jurídicas, no estágio supervisionado, ENADE: 

Estas atividades estão voltadas ao desenvolvimento de habilidades e 

competências, ao aprimoramento pessoal e profissional e à inserção na vida profissional. 

Deve integrar o processo de ensino-aprendizagem, favorecer a atualização e o uso de 

novas tecnologias, incentivando a iniciação científica.  (UNIVERSIDADE..., 2017, p. 

20) 
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O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte integrante do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), componente curricular 

obrigatório, cujo objetivo geral é avaliar o desempenho dos estudantes no que diz respeito 

aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e 

competências para a atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade 

brasileira e mundial, bem como sobre outras áreas do conhecimento. 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p.31) 

Durante o desenvolvimento do curso o Colegiado deverá aplicar pelo menos cinco 

provas testes para os acadêmicos do curso no padrão exigido no Enade, que serão de 

realização obrigatória por todos os acadêmicos matriculados, a fim de elucidar as 

características, competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelos 

acadêmicos, bem como acompanhar o desempenho de cada discente durante o período de 

formação. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.33) 

O Parecer CNE n. 009/2001 aponta três competências nucleares para 

fundamentação desse perfil: a) competência teórica e prática, norteada pela incessante 

busca do conhecimento; b) competência dialógica, baseada na compreensão do 

profissional como agente de interlocução entre os diferentes seguimentos da sociedade; 

c) competência ética, fundamentada no respeito à grandeza e a responsabilidade do 

profissional, cujos valores ultrapassam o espaço de atuação. 

A competência descrita no Parecer 009/2001, trata de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura, de graduação plena. Verifica-se no PPC que serão cobradas dos alunos as 

competências e habilidades necessárias, porém não há descrições maiores no   PPC da 

metodologia acerca da busca do desenvolvimento das competências e habilidades. 
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3.2.4 Conteúdos e Atividades 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Conteúdos e Atividades 

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá 

contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em 

sua Organização Curricular, conteúdos e 

atividades que atendam aos seguintes eixos 

interligados deformação: 

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por 

objetivo integrar o estudante no campo, 

estabelecendo as relações do Direito com outras 

áreas do saber, abrangendo dentre outros, 

estudos que envolvam conteúdos essenciais 

sobre Antropologia, Ciência Política, 

Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia 

e Sociologia. 

IV - Eixo de Formação 

Profissional, abrangendo, além do enfoque 

dogmático, o conhecimento e a aplicação, 

observadas as peculiaridades dos diversos 

ramos do Direito, de qualquer natureza, 

estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua 

aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se 

necessariamente, dentre outros condizentes com 

o projeto pedagógico, conteúdos essenciais 

sobre Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito 

Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Internacional e 

Direito Processual; e  

 - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração 

entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente 

nas atividades relacionadas com o Estágio 

Art. 5º. O curso de graduação em Direito 

deverá contemplar, no PPC na Organização 

Curricular do Curso - OCC, conteúdos e 

atividades que atendam aos seguintes ciclos 

deformação: 

I – Ciclo de formação básica, que tem por 

objetivo oferecer ao graduando os elementos 

fundamentais do Direito, em diálogo com as 

demais expressões do conhecimento filosófico 

e humanístico, abrangendo, de entre outros, 

estudos que envolvam conteúdos essenciais 

sobre Antropologia, Ciência Política, 

Economia, Ética, Filosofia, Hermenêutica, 

História do Direito e Direito Romano, 

Psicologia e Sociologia. 

II – Ciclo de formação técnico- jurídica, que 

abrange, além do enfoque 

 dogmático, o conhecimento e a 

aplicação, observadas as peculiaridades dos 

diversos ramos do Direito, de qualquer 

natureza, estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a evolução da 

Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças 

sociais, econômicas, políticas e culturais do 

Brasil e suas relações internacionais, incluindo-

se necessariamente, dentre outros condizentes 

com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais 

sobre Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito 

Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho,  Direito Internacional, 

Direito Processual, Tutela dos Direitos e 

Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 

Homogêneos, com ênfase na solução 

consensual de conflitos. 

Art. 5º. O curso de graduação em Direito, 

priorizando a interdisciplinaridade e a articulação 

de saberes, deverá contemplar, no PPC e na 

Organização Curricular do Curso - OCC, 

conteúdos e atividades que atendam às seguintes 

perspectivas formativas: Formação geral, que tem 

por objetivo oferecer ao graduando os elementos 

fundamentais do Direito, em diálogo com as 

demais expressões do conhecimento filosófico e 

humanístico, abrangendo, dentre outros, estudos 

que em atenção ao PPC envolvam saberes de 

outras áreas formativas, tais como: Antropologia, 

Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, 

História do Direito, Psicologia e Sociologia; 

I- Formação técnico-jurídica, que abrange, além 

do enfoque dogmático, o conhecimento e a 

aplicação, observadas as peculiaridades dos 

diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 

estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência do Direito e sua 

aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se, necessariamente, 

dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos 

essenciais referentes às áreas de Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 

Internacional, Direito Processual, Direito 

Eleitoral, Direito Ambiental, Direito 

Previdenciário, Propriedade Intelectual, 

Tecnologias da Informação  e Comunicação, 

Tutela dos  Direitos  e Interesses Difusos, 

Coletivos e Individuais Homogêneos, com ênfase 

na solução consensual de conflitos; e 

III- Formação prático-profissional, que objetiva a 

Art. 5º. O curso de graduação em Direito, 

priorizando a interdisciplinaridade e a 

articulação de saberes, deverá contemplar, no 

PPC e na OCC, conteúdos e atividades que 

atendam às seguintes perspectivas formativas: 

I- Formação geral, que tem por objetivo 

oferecer ao graduando os elementos 

fundamentais do Direito, em diálogo com as 

demais expressões do conhecimento filosófico e 

humanístico, abrangendo, dentre outros, estudos 

que em atenção ao PPC envolvam saberes de 

outras áreas formativas, tais como: 

Antropologia, Ciência Política, Economia, 

Ética, Filosofia, História do Direito, Psicologia e 

Sociologia; 

II- Formação técnico-jurídica, que abrange, 

além do enfoque dogmático, o conhecimento e 

a aplicação, observadas as peculiaridades dos 

diversos ramos do Direito, de qualquer 

natureza, estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a evolução da 

Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças 

sociais,  econômicas, políticas e culturais do 

Brasil e suas relações internacionais, incluindo-

se, necessariamente, dentre outros condizentes 

com o PPC, conteúdos essenciais referentes às 

áreas de Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito 

Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, 

Direito do Trabalho, Direito Internacional e 

Direito Processual; e Formação prático-

profissional, que objetiva a integração entre a 

prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos 

nas demais perspectivas formativas, 

especialmente nas atividades relacionadas com 
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Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e 

Atividades Complementares. 
e 

III – Ciclo de formação prático- profissional, 

que objetiva a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais 

ciclos, especialmente nas atividades 

relacionadas com o Estágio Curricular 

Supervisionado e TCC. 

§ 1º. O graduando, em cada um dos três ciclos, 

desenvolverá Atividades Complementares - 

AC, que serão definidas no art. 8º desta 

Resolução. 

§ 2º. As atividades de caráter prático-

profissional e a ênfase na resolução de 

problemas devem estar presentes, de modo 

transversal e permanente, em todos os ciclos. 

integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nas demais perspectivas 

formativas, especialmente nas atividades 

relacionadas com o Estágio Curricular 

Supervisionado e TCC. 

§1°. O graduando, em cada uma das três 

perspectivas formativas, desenvolverá Atividades 

Complementares – AC e extraclasse - EC, que 

serão definidas no art. 8º desta Resolução. 

§ 2º. As atividades de caráter prático- profissional 

e a ênfase na resolução de problemas devem estar 

presentes, nos termos definidos no PPC, de modo 

transversal e permanente, em todas as três 

perspectivas formativas. 

§ 3º. De acordo com as concepções e objetivos 

gerais do curso, nos termos do PPC, 

contextualizados com relação às suas inserções no 

âmbito geográfico e social, as IES poderão definir 

atividades da estrutura curricular soba forma de 

“Tópicos Especiais” visando desenvolver 

conhecimentos de importância regional, nacional e 

internacional, bem como articular novas 

competências e saberes necessários   a novos 

desafios que se apresentem ao mundo do 

Direito. 

§ 4º. A OCC contemplará as três perspectivas 

formativas, por meio de disciplinas, atividades 

complementares e extraclasses, em respeito aos 

objetivos formativos definidos no PPC, 

considerados os domínios estruturantes 

necessários à formação jurídica, a filosofia do 

curso, as necessidades regionais, problemas 

emergentes e transdisciplinares ou novos desafios 

de ensino e pesquisa que se estabeleçam para a 

formação pretendida 

a prática jurídica e o TCC. 

§ 1º As atividades de caráter prático- 

profissional e a ênfase na resolução de 

problemas devem estar presentes, nos termos 

definidos no PPC, de modo transversal e 

permanente, em todas as três perspectivas 

formativas. 

§ 2º A OCC contemplará as três perspectivas 

formativas, em respeito aos objetivos definidos 

no PPC, considerados os domínios estruturantes 

necessários à formação jurídica, a filosofia do 

curso, problemas emergentes e 

transdisciplinares ou novos desafios de ensino e 

pesquisa que se estabeleçam para a formação 

pretendida. 

§ 3º As IES poderão definir na OCC conteúdos 

sob a forma de “Tópicos Especiais” visando 

desenvolver conhecimentos de importância 

regional, nacional e internacional, bem como 

articular novas competências e saberes necessários 

a novos desafios que se apresentem ao mundo do 

Direito. 
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A matriz curricular do curso divide-se em três eixos interligados e 

complementares, sendo eles: a) Eixo de formação fundamental, que tem por objetivo 

integrar o estudante no campo do direito, estabelecendo as relações do direito com outras 

áreas do saber, abrangendo, dentre outros, o estudo de conteúdos essenciais sobre 

Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 

Sociologia, aplicados ao contexto jurídico; b) Eixo de formação profissional, abrangendo 

os conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 

Internacional e Direito Processual, Ambiental, além de outros ramos que se 

demonstraram importantes ante as peculiaridades sociais regionais; c) Eixo de Formação 

Prática, consistente no Estágio Supervisionado, nas atividades complementares e no 

Trabalho de Conclusão de Curso, de caráter obrigatório. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.7) 

Quanto ao eixo de formação fundamental, discorre o projeto que “As disciplinas 

desse núcleo visam integrar o estudante no campo do Direito, estabelecendo as relações 

deste com outras áreas do saber. Além disso, a UERR, visando sólida formação 

humanística e técnico-científica, possui as disciplinas de Redação e Linguagem Jurídica 

e Metodologia do Trabalho Científico e Ética, Sociedade e Ambiente como obrigatórias 

em todos os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos”. (UNIVERSIDADE..., 2017, 

p.18) 

Estão presentes também no Projeto Pedagógico do Curso de Direito as seguintes 

disciplinas do eixo de formação fundamental do Direito e do núcleo comum da UERR: 

História do Direito, Redação e Linguagem Jurídica, Metodologia do Trabalho Científico, 

Ética Sociedade e Ambiente, Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito, 

Criminologia, Teoria Geral do Estado e Ciência Política, Teoria Econômica e Direito, 

Sociologia e Antropologia do Direito, Psicologia do Direito, Ética Geral e das Profissões 

Jurídicas.( UNIVERSIDADE..., 2017, p.18) 

Quanto ao núcleo de formação profissional, relata o PPC que no eixo de formação 

profissional estão presentes as disciplinas com enfoque dogmático, observadas as 

peculiaridades dos diversos ramos do Direito, estudados sistematicamente e 
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contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças 

sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais. 

São disciplinas do eixo de formação profissional previstas no Projeto Pedagógico: 

Teoria Geral do Processo, Direito Civil I, II, III, IV, V e VI, Direito Penal I, II, III e IV, 

Direito Constitucional I,II,III e IV, Direito Processual Constitucional, Direito Processual 

Civil I, II,III, Direito Processual Penal I, II, III, Direito do Trabalho, Direito Processual 

do Trabalho, Direito Empresarial I,II,III, Direito Eleitoral, Direito Eletrônico, Direito 

Internacional Público, Direito da Seguridade Social, Direito Agrário, Direito Ambiental, 

Direito Internacional Privado, Direito Administrativo I,II,III, Direito Tributário I e II, 

Direito Financeiro, Direito Econômico, Direito da Criança e do Adolescente e Direito 

indígena.( UNIVERSIDADE..., 2017, p.18) 

Já no núcleo de formação prática, as disciplinas objetivam a integração entre a 

prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos. Estão contempladas neste 

núcleo as disciplinas: Estágio de Prática Jurídica I, II, III e IV simulada e real, Orientação 

de Monografia I e II e Atividades Complementares. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.19) 

O núcleo de disciplinas eletivas é de integralização facultativa pelo acadêmico, 

conforme seu interesse particular, e visa proporcionar a aquisição de conhecimentos 

disponibilizados nos projetos pedagógicos de outros cursos de graduação da UERR, 

figurando como uma possibilidade ao acadêmico do acesso a tais conhecimentos no 

ambiente universitário. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.19) 

As disciplinas cursadas pelo acadêmico em outros cursos de graduação na 

condição de eletivas constarão no seu histórico escolar como acréscimo opcional, não 

podendo ser contabilizadas para fins de integralização da carga horária da matriz 

curricular do curso, mas apenas para aquisição de conhecimento do seu interesse. 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p.19) 

A seleção das disciplinas - que o acadêmico deseja cursar como eletivas - fica a 

seu critério e dependerá de vaga disponibilizada no momento da oferta, sem poder preterir 

a matrícula dos alunos do referido curso. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.19) 
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Dentre as disciplinas que poderão ser cursadas como eletivas constam as 

seguintes: Libras, História e Cultura Indígena no Brasil, Lógica, Epistemologia, Teoria 

do Conhecimento, etc. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.19) 

Quanto as disciplinas semipresenciais ou a distância, com a implantação do 

Ensino a Distância na UERR, será possível articular a execução das atividades 

curriculares de parte da matriz na modalidade a distância, desde que não ultrapasse 20% 

da carga horária total do curso, uma vez que todos os cursos que até então eram 

genuinamente presenciais passam a ter uma estruturação semipresencial, atentando para 

o fato de que a oferta a distância, conforme o PDI, deverá atender às disciplinas de 

Metodologia do Trabalho Científico e Ética Sociedade e Ambiente, podendo ser um 

recurso utilizado para as atividades de outras disciplinas, respeitado o limite legal. 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p. 19) 

 No entanto, mesmo nas disciplinas ofertadas pelo Curso de Direito na modalidade 

a distância deverá ser reservado momento presencial para a realização dos processos 

avaliativos que, segundo artigo 1º, §1º, do Decreto nº 5.622, de 19 de fevereiro de 2005, 

são obrigatórios na modalidade a distância. (UNIVERSIDADE..., 2017, p. 20) 

Percebe-se no PPC, a valorização dos conteúdos, mas pouca percepção da 

metodologia das atividades a serem desenvolvidas conforme preceitua o art. 5 da Res. 

CNE/CES 09/2004. 
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3.2.5 Condições para conclusão e integralização curricular / Regimes Acadêmicos 

 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Condições para conclusão e 

integralização curricular / 

Regimes Acadêmicos 

Art. 6º A organização curricular do curso de 

graduação em Direito estabelecerá expressamente 

as condições para a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular de acordo com o regime 

acadêmico que as Instituições de Educação 

Superior adotarem: regime seriado anual; regime 

seriado semestral; sistema de créditos com 

matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré- requisitos, 

atendido o disposto nesta Resolução. 

Art. 6º. A OCC de graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as condições para a 

sua efetiva conclusão e integralização curricular  

de acordo com o regime acadêmico que as IES 

adotarem: regime seriado anual; regime seriado 

semestral ou sistema de créditos com matrícula 

por disciplina, com a adoção de pré-requisitos, 

atendido o disposto nesta Resolução. 

Art. 6º. A OCC de graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as condições para a 

sua efetiva conclusão e integralização curricular de 

acordo com o regime acadêmico que as IES 

adotarem como pré-requisitos, atendido o disposto 

nesta Resolução. 

Art. 6º. A OCC de graduação em Direito 

estabelecerá expressamente as condições para a 

sua efetiva conclusão e integralização curricular de 

acordo com o regime acadêmico que as IES 

adotarem como pré-requisitos, atendido o disposto 

nesta Resolução. 
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O curso de Direito está organizado em semestres letivos que funcionarão em 

tempo integral assim entendido como ofertas de aulas nos turnos noturno e vespertino e 

aos sábados nos turnos matutino e/ou vespertino, sendo que as atividades de prática 

jurídica, extensão e pesquisa poderão ocorrer nos turnos noturno, matutino e vespertino, 

independentemente do turno disposto em edital do vestibular.  

O vestibular do Curso de Direito levará em conta a sistemática de oferta de turmas 

em turnos alternados entre vespertino e noturno, sendo que nos anos pares a oferta 

ocorrerá para o turno vespertino e nos anos ímpares para o turno noturno. 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p.16) 

Não há no PPC da UERR um campo acerca dos esclarecimentos específicos 

acerca das condições para a conclusão e integralização curricular e também, percebe-se 

disposições não pontuais, indicando que se trata de curso semestral e percentual de nota 

necessário para integralização. 
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3.2.6 Prática jurídica / Estágio Supervisionado 

Item 

 

Resolução CNE/CES nº 09/2004 

 

Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Prática jurídica / Estágio 

Supervisionado 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é 

componente curricular obrigatório, 

indispensável à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus 

colegiados próprios, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades 

de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá 

ser realizado: 

I - Na própria Instituição de Educação Superior, 

por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica, que 

deverá estar estruturado e operacionalizado de 

acordo com regulamentação própria, aprovada 

pelo seu órgão colegiado competente, podendo 

ser celebrado convênio com a Defensoria 

Pública para prestação de assistência jurídica 

suplementar; 

II - Em serviços de assistência jurídica de 

responsabilidade da Instituição de Educação 

Superior por ela organizados, desenvolvidos e 

implantados; 

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e das 

Procuradorias e demais Departamentos 

Jurídicos Oficiais; 

IV - Em escritórios e serviços de advocacia e 

consultorias jurídicas. 

§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado 

poderão ser reprogramadas e reorientadas em 

função do aprendizado teórico- prático 

gradualmente demonstrado pelo aluno, na forma 

definida na regulamentação do Núcleo de Prática 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é 

componente curricular obrigatório, 

indispensável à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus 

colegiados próprios, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades 

de operacionalização. 

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será 

realizado na própria instituição, através do NPJ, 

que deverá estar estruturado e operacionalizado 

de acordo com regulamentação própria, 

aprovada pelo conselho competente, podendo, 

em parte, contemplar convênios com outras 

entidades ou instituições e escritórios de 

advocacia; em serviços de assistência judiciária 

implantados na instituição, nos órgãos do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública ou ainda em departamentos 

jurídicos oficiais, importando, em qualquer 

caso, na supervisão das atividades e na 

elaboração de relatórios que deverão ser 

encaminhados à Coordenação de Estágio das 

IES, para a avaliação pertinente. 

§ 2º As atividades de Estágio poderão ser 

reprogramadas e reorientadas de acordo 

com as competências gradualmente 

reveladas pelo aluno, na forma definida na 

regulamentação do NPJ, até que se possa 

considerá-lo concluído, resguardando, como 

padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas 

carreiras contempladas pela formação jurídica. 

§ 3º O planejamento das atividades a serem 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente 

curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais 

desejados, inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituição, por seus colegiados 

próprios, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades 

de operacionalização. 

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será 

realizado na própria instituição através do NPJ, 

que deverá estar estruturado e operacionalizado 

de acordo com regulamentação própria 

aprovada pelo conselho competente podendo, 

em parte, contemplar convênios com entidades 

ou instituições e escritórios de advocacia; 

serviços de assistência judiciária implantados na 

instituição; órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública ou, 

ainda, em departamentos jurídicos oficiais 

importando, em qualquer caso, na supervisão 

das atividades e na elaboração de relatórios que 

deverão ser encaminhados à Coordenação de 

Estágio das IES, para a avaliação pertinente. 

§ 2º As atividades do Estágio poderão ser 

reprogramadas e reorientadas de acordo com as 

competências gradualmente reveladas pelo 

aluno, na forma definida na regulamentação do 

NPJ, até que se possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício das 

diversas carreiras contempladas ela formação 

jurídica. 

§ 3º O planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas no NPJ levará em conta práticas de 

Art. 7º A Prática Jurídica é componente 

curricular obrigatório, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais 

desejados, inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituição, por seus colegiados 

próprios, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades 

de operacionalização. 

§1ºA Prática Jurídica de que trata este artigo 

será realizada na própria instituição através do 

NPJ, que deverá estar estruturado e  

operacionalizado de acordo com 

regulamentação própria aprovada pelo conselho 

competente podendo, em parte, contemplar 

convênios com entidades ou instituições e 

escritórios de advocacia; serviços de assistência 

judiciária implantados na instituição; órgãos do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública ou, ainda, em 

departamentos jurídicos oficiais importando, 

em qualquer caso, na supervisão das atividades 

e na elaboração de relatórios que deverão ser 

encaminhados à Coordenação de Estágio das 

IES, para a avaliação pertinente. 

§ 2º As atividades de Prática Jurídica poderão 

ser reprogramadas e reorientadas de acordo com 

as competências gradualmente reveladas pelo 

aluno, na forma definida na regulamentação do 

NPJ, até que se possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício das 

diversas carreiras contempladas pela formação 

jurídica. 
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Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício das diversas 

carreiras contempladas pela formação jurídica. 

desenvolvidas no NPJ deve obrigatoriamente 

conter práticas de negociação, mediação e suas 

modalidades, conciliação, arbitragem e práticas 

de tutela coletiva, bem como incluir a prática 

do processo judicial eletrônico. 

negociação, mediação e suas modalidades, 

conciliação, arbitragem e práticas de tutela 

coletiva, bem como a prática do processo judicial 

eletrônico. 

§ 3º O planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas no NPJ levará em conta práticas de 

resolução de conflitos e práticas de tutela coletiva, 

bem como a prática do processo judicial 

eletrônico. 



 
 

103 
 
 

 

O Estágio de Prática Jurídica tem como objetivo propiciar ao acadêmico a 

experiência prática no campo de atuação específica a sua formação, por meio de 

atividades práticas orientadas que pressupõem que o aluno já tenha cursado a disciplina 

teoria geral do processo, bem como as disciplinas processuais pertinentes a cada um dos 

estágios de prática jurídica.  

Estas atividades estão voltadas ao desenvolvimento de habilidades e 

competências, ao aprimoramento pessoal e profissional e à inserção na vida profissional. 

Deve integrar o processo de ensino-aprendizagem, favorecer a atualização e o uso de 

novas tecnologias, incentivando a iniciação científica.   

A prática jurídica consiste na produção de peças processuais cíveis, criminais e 

trabalhistas em processos judiciais reais ou em situações hipotéticas a partir de 

simulações que serão apresentados pelo professor supervisor para resolução pelos 

acadêmicos. As peças deverão ser produzidas individualmente e apresentadas ao 

professor para a devida correção e indicação de alterações a serem feitas pelos alunos, 

após isso cada aluno deverá entregar a versão final de sua peça ao professor supervisor. 

As equipes que realizarem atendimento agendado para orientação jurídica à 

comunidade durante a atividade prática poderão, a critério do professor supervisor, ter 

prorrogação de prazo para entrega das atividades. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.20) 

Dentre as atividades simuladas que poderão ser ofertadas pelo Núcleo de Prática 

Jurídica constam:  

a) Júri Simulado; 

b) Audiências simuladas a partir de Autos findos;  

c) Exame da OAB simulado; 

d) Visitas supervisionadas ao Poder Judiciário, Ministério Público, 

Defensorias, Institutos Prisionais, etc.; 

e) Sustentação oral simulada. 

 

O júri simulado será realizado mediante projeto de extensão a fim de conferir 

horas complementares aos seus participantes. 
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No interesse das disciplinas de prática jurídica haverá visita externa das turmas a 

órgãos públicos que desempenhem atividades relacionadas às disciplinas, sob a 

supervisão de professor do NPJ. 

O Estágio do Curso de Direito pauta-se nas diretrizes preconizadas pela 

Resolução nº 09/2004 – CNE/MEC, em especial nos artigos 7º e seus parágrafos, com as 

alterações realizadas pela Resolução CNE/MEC nº 3, de 14 de julho de 2017, a saber: 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 

indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 

inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus 

colegiados próprios, aprovar o   correspondente regulamento, com suas 

diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá ser realizado: 

I - Na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de 

Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo 

com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado 

competente, podendo ser celebrado convênio com a Defensoria Pública para 

prestação de assistência jurídica suplementar; 

II - Em serviços   de   assistência jurídica   de   responsabilidade   da 

Instituição de Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e 

implantados; 

III - Nos órgãos   do   Poder   Judiciário, do   Ministério   Público, da 

Defensoria Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos 

Oficiais; 

IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. 

§2º    as    atividades    de    Estágio    supervisionado poderão    ser 

reprogramadas    e    reorientadas    em    função     do aprendizado    teórico-

prático gradualmente demonstrado pelo aluno, na forma definida na 

regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo 

concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela 

formação jurídica. 

 

O estágio supervisionado do Curso de Direito da UERR será desenvolvido, nas 

dependências da própria Instituição, pelo Núcleo de Prática Jurídica através de atividades 

práticas, individuais, em grupos, atuando o professor orientador como consultor e 

supervisor, devendo este ser inscrito devidamente na OAB, sem incompatibilidades para 

o exercício da advocacia. Sendo está a opção adotada pelo Curso de Direito da UERR, 

em conformidade com a faculdade que lhe assegura a Resolução nº 09/2004 – CNE/MEC, 

em especial nos artigos 7º e seus parágrafos, com as alterações realizadas pela Resolução 

CNE/MEC nº 3, de 14 de julho de 2017. (p.21) 
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O acadêmico, além de se fazer presente nas atividades do Núcleo de Prática 

Jurídica, deverá assistir ao número de audiências especificadas em resolução própria, 

devendo comprovar sua frequência às audiências por meio de certidão expedida pelo 

órgão judicial, acompanhada de relatório para avaliação pelo professor supervisor do 

estágio. O tempo empregado pelo acadêmico nas audiências compõe a carga horária da 

disciplina. 

As atividades no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica estruturam-se em 2 bases: 

1. Atividade teórica; 2. Atividade prática. O estágio supervisionado deverá ser cumprido 

integralmente em total mínimo de 480 horas, a partir do sétimo semestre, com carga 

horária de 120 horas por semestre letivo, sendo 60 horas de prática no NPJ e 60 horas 

teóricas em sala de aula sobre técnica para produção das peças jurídicas.  

Vale frisar que a cada semestre o aluno terá que cumprir 60 horas de atividade 

prática junto ao NPJ, ou excepcionalmente em outro órgão público/escritório de 

advocacia, quando o NPJ não puder atender no respectivo semestre à demanda de alunos. 

Neste caso, os alunos deverão entregar relatórios de atividades relacionadas ao conteúdo 

do estágio jurídico externo.  

O aluno que realizar o seu estágio de prática jurídica de 60h fora do Núcleo de 

Prática Jurídica deverá entregar relatório (encadernado), contendo os seguintes dados: 

Informação do órgão/entidade/escritório onde as atividades foram desenvolvidas com 

descrição resumida das atividades (cópias de petições e documentos produzidos), 

frequência, período, horário e assinatura do advogado responsável técnico pelo estágio. 

Além disso, o aluno que realizar prática jurídica externa ao NPJ deverá realizar uma prova 

para produção de peça jurídica elaborada e aplicada pelo professor supervisor ao final de 

cada semestre letivo. 

Alunos que realizarem a prática jurídica fora do NPJ não se desobrigam de 

consignar a carga horária referente à disciplina teórica de 60 horas ofertada durante o 

semestre. 

Os estágios de prática jurídica estão contemplados como disciplinas regulares, 

vinculados às ementas respectivas. Os acadêmicos deverão desenvolver peças jurídicas 
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relacionadas aos temas constantes nas ementas, podendo para isso se valer de casos 

fictícios ou reais com livre acesso à legislação e aos meios eletrônicos. 

O Núcleo de Prática Jurídica será coordenado por um docente efetivo –escolhido 

pelo colegiado do Curso de Direito para um período de 2 anos, podendo ser 

imediatamente reconduzido ao cargo uma vez - com inscrição ativa na OAB e sem 

incompatibilidades para o exercício da advocacia. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.23) 

O exercício da coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas - enquanto não for 

criado o cargo comissionado de coordenador do NPJ – poderá possibilitar ao coordenador 

o benefício de ser dispensado de uma de suas disciplinas teóricas, externas ao núcleo. 

O Núcleo de Prática Jurídica, além das atividades de ensino prático, poderá atuar 

em extensão universitária, oferecendo serviço gratuito de consultoria à comunidade 

carente. O NPJ poderá ainda ajuizar ações decorrentes do atendimento feito à comunidade 

mediante declaração de insuficiência econômica, sendo que tais ações deverão ser 

produzidas pelo alunado sob a supervisão de docente do NPJ.  

O acompanhamento digital dos processos ajuizados pelo Núcleo de Prática 

Jurídica deverá ser feito semanalmente pelas equipes de alunos matriculados no NPJ sob 

a supervisão professoral. 

Os processos iniciados pelo NPJ exigem assinatura de procuração judicial e de 

declaração de insuficiência econômica. 

A UERR (NPJ) poderá realizar convênio/cooperação técnica com o Poder 

Judiciário, Ministério Público, Procuradorias no âmbito municipal, estadual e federal, 

dentre outros órgãos. 

A UERR poderá ainda firmar convênio com as Defensorias Públicas do Estado de 

Roraima e da União para junto ao NPJ promover: 

a) O encaminhamento de ações sobre situações reais na área cível produzidas no 

NPJ a fim de serem ajuizadas por defensores públicos; 
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b) A realização de Estágio de prática jurídica nas áreas cível e criminal 

correspondentes à parte prática das disciplinas Estágio de prática jurídica I, II 

e III; 

c) A cooperação para realização de cursos de extensão, palestras e eventos. 

Até que sejam firmados convênios com as defensorias públicas nos termos do 

item ‘a’, os docentes efetivos do Núcleo de Prática Jurídica - no patrocínio de pelo menos 

5 (cinco) processos ativos vinculados ao NPJ – poderão pleitear a dispensa de uma de 

suas disciplinas teóricas, sendo que tal benefício exige a atuação do docente no NPJ no 

semestre de solicitação do benefício. A comprovação da atuação processual de docente 

do NPJ deverá ser feita mediante certidão judicial e declaração do coordenador do NPJ. 

Este benefício não poderá ser acumulado pelo coordenador do NPJ com a dispensa de 

uma disciplina decorrente do exercício da coordenação. (UNIVERSIDADE..., 2017, 

p.24) 

O coordenador do NPJ poderá, durante o tempo de sua atuação na coordenação, 

atuar em pelo menos 5 processos judiciais ativos. O desligamento do coordenador das 

atividades do NPJ implicará em substabelecimento dos referidos processos. 

Docentes horistas, inscritos na OAB, poderão atuar como professor orientador no 

NPJ, sendo-lhes vedado constar como advogado em procuração jurídica nas causas 

patrocinadas pelo NPJ, bem como não lhes será permitido promover atos de advocacia 

externa (participação em audiências) na defesa de processos ajuizados pelo NPJ.  

As atividades de consultoria jurídica e ajuizamento de peças judiciais são 

manifestações típicas da advocacia. Desta forma, a utilização pelo NPJ/UERR dos 

serviços de advocacia prestados pelos docentes efetivos do Curso de Direito, inscritos na 

OAB, justifica a dispensa de uma disciplina, sob pena de esvaziamento do atendimento 

jurídico de consultoria e ajuizamento de ações em prol da comunidade, com prejuízos a 

atividade prático-jurídica do alunado. 

O desligamento do docente do NPJ implicará em substabelecimento das referidas 

ações. Nas procurações judiciais deverão constar os nomes de todos os docentes efetivos 

do NPJ e demais causídicos autorizados, cabendo ao coordenador do núcleo atribuir o 
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acompanhamento do processo a um docente específico que registrará o Feito como 

processo ativo sob sua responsabilidade, o que vinculará o referido professor a: 

atendimento ao cliente no decorrer do processo, acompanhamento processual, realização 

de manifestações intercorrentes no processo e participação em audiências no Poder 

Judiciário.  

Portanto, será considerado processo ativo, o Feito patrocinado por todos os 

docentes efetivos do NPJ e causídicos autorizados, mas atribuído pelo coordenador do 

NPJ para acompanhamento de um docente efetivo orientador com todos os encargos 

inerentes ao processo judicial até a extinção do Feito.  

Diante da perda de prazos e do não comparecimento às audiências, o 

acompanhamento do processo, patrocinado pelo Núcleo, poderá ser destinado a outro 

docente orientador pelo coordenador do NPJ. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.25) 

Cada disciplina do Núcleo de Prática Jurídica poderá ter no máximo 30 alunos. 

A composição das equipes para atividade prática real no NPJ será feita mediante 

inscrição dos alunos para preenchimento de vagas em horários dispostos pelo NPJ. As 

inscrições serão informadas ao Registro Acadêmico para fins de matrícula acadêmica. 

As aulas das disciplinas relacionadas ao NPJ serão ministradas nos turnos da 

manhã e da tarde em dias letivos, e não serão ofertadas à noite. O NPJ funcionará das 8h 

às 12h e das 14h às 18h de segunda à sexta-feira. A prática simulada poderá ser ofertada 

de segunda a sábado, enquanto que a prática real será ofertada de segunda à sexta-feira 

de acordo com o horário de funcionamento do NPJ. 

A UERR poderá excepcionalmente montar um corpo de advogados a partir de 

seus servidores, bem como poderá contratar advogados, por tempo determinado, para 

atuar no NPJ a fim de auxiliar os professores no patrocínio de processos judiciais, 

consultoria jurídica e atendimento jurídico.  

O NPJ poderá elaborar regulamento próprio. No que se refere ao estágio 

supervisionado, realizado no âmbito do Núcleo de Práticas Jurídicas da UERR, as 
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disposições contidas neste tópico do projeto pedagógico complementam a Resolução nº 

022/2010, naquilo em que for omissa. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.25) 
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3.2.7 Atividades Complementares 
 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Atividades Complementares / 

Atividades extraclasse / 

Atividades didático – 

formativas 

Art. 8º As atividades complementares são 

componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do 

aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do 

trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

Parágrafo único. A realização de atividades 

complementares não se confunde com a do 

Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de 

Curso. 

Art. 8º. As atividades complementares são 

componentes curriculares que objetivam 

enriquecer e complementar os elementos de 

formação do perfil do gradu ando e que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação 

de habilidades, do conhecimento da 

competência do discente, inclusive adquirida 

fora do ambiente acadêmico, ao estilo da 

prática de estudos e de atividades 

independentes ou interdisciplinares 

especialmente nas relações com o campo do 

trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade ou de caráter social. 

Parágrafo único. A realização de atividades 

complementares não se confunde com a do 

Estágio Supervisionado ou com a do TCC. 

Art. 8º. As atividades complementares são 

componentes curriculares que objetivam 

enriquecer e complementar os elementos de 

formação do perfil do graduando e que 

possibilitam o reconhecimento da aquisição 

discente de conteúdo, habilidades e 

competências adquiridas dentro ou fora do 

ambiente acadêmico, especialmente nas 

relações com o campo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade ou de 

caráter social. 

Parágrafo único. A realização dessas atividades 

não se confunde com a do Estágio 

Supervisionado ou com a do TCC, e podem ser 

articuladas com ofertas disciplinares que 

componham a OCC. 

Art. 9º. As atividades extraclasses são 

componentes curriculares que possibilitam o 

desenvolvimento de novos saberes, competências 

e habilidades necessárias à formação jurídica, que 

se desenvolvem por meio de estratégias 

pedagógicas diversificadas e estruturadas em 

unidades curriculares, sob a responsabilidade de 

determinado docente, com planejamento prévio 

definido em plano de ensino, nos termos do 

parágrafo único do artigo 10. 

Art. 8º. As atividades complementares são 

componentes curriculares que objetivam 

enriquecer e complementar os elementos de 

formação do perfil do graduando e que 

possibilitam o reconhecimento da aquisição 

discente de conteúdo, habilidades e 

competências adquiridas dentro ou fora do 

ambiente acadêmico, especialmente nas 

relações com o campo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade ou de 

caráter social 

Parágrafo único. A realização dessas atividades 

não se confunde com a da Prática Jurídica ou 

com a do TCC, e podem ser articuladas com 

ofertas disciplinares que componham a OCC. 

Art. 9º De acordo com as concepções e objetivos 

gerais do curso, nos termos do PPC, 

contextualizados com relação às suas inserções no 

âmbito geográfico e social, as IES poderão definir 

na OCC conteúdos e atividades didático- 

formativas que constituem componentes 

curriculares que possibilitam o desenvolvimento 

de saberes, competências e habilidades necessárias 

à formação jurídica, e podem ser desenvolvidas 

por meio de estratégias e práticas pedagógicas 

diversificadas, inclusive extraclasse e sob a 

responsabilidade  de determinado docente, com 

planejamento prévio definido em plano de ensino, 

nos termos do artigo 10. 
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As atividades complementares são de cunho obrigatório aos acadêmicos do 

curso de Direito da UERR nos termos da Res. n. 32/2008 e incluem projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, publicação de artigos científicos estágio 

extracurricular, participação em diretório central de estudantes, diretório acadêmico e 

empresa júnior além de outras atividades reconhecidas pelo colegiado do curso. Essas 

atividades deverão totalizar 300 (trezentas) horas que precisarão ser registradas até o 

penúltimo semestre cursado pelo aluno.  

O acadêmico, até o final do penúltimo semestre, conforme previsão do 

Calendário Acadêmico deverá apresentar ao Coordenador do Curso, mediante protocolo, 

aval e conferência, os comprovantes válidos e idôneos das horas cumpridas de atividades 

complementares, sendo estas encaminhadas posteriormente ao Registro Acadêmico para 

arquivo e anotações devidas. 

As atividades complementares desenvolvidas deverão ser apresentadas 

observando a limitação do total de horas para aproveitamento, da seguinte forma: 

 

a) as atividades genéricas na área do curso, seminário, simpósio, congresso, 

fórum, conferência, palestra, júri simulado, estágios extracurriculares, 

participação em empresa júnior, mesa redonda, minicurso, dentre outras 

atividades reconhecidas pelo colegiado do curso. Até o limite máximo de 200 

(duzentas) horas. 

b) as atividades de pesquisa, extensão, iniciação científica na área jurídica 

(Exceto TCC) e outras atividades culturais ligadas à área humanística, social 

e jurídica. Até o limite máximo de 150 (cento e cinquenta) horas. 

c) as monitorias desenvolvidas em disciplinas jurídicas de instituições de ensino 

superior. Até o limite máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

d) disciplinas já cursadas na área jurídica e que não sejam aproveitadas pelo 

acadêmico por equivalência. Até o limite máximo de 100 (cem) horas.  

 

Na execução de atividades complementares, o acadêmico deverá cumprir, 

concomitantemente às 300 horas, pelo menos 05 (cinco) modalidades previstas na 

aludida Resolução 32/2008 e conforme o PDI as atividades complementares à distância 

não poderão exceder 20% da carga horária destinada a essas atividades.  
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Será considerada como válida a participação nas atividades descritas no anexo 

da Res. n. 32/2008 quando realizada no período de até 01 (um) ano antes da entrada do 

aluno no Curso. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.26)
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3.2.8 Avaliação / Plano de Ensino 

 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Avaliação / Plano de Ensino 

Art. 9º As Instituições de Educação Superior 

deverão adotar formas específicas e alternativas 

de avaliação, interna e externa, sistemáticas, 

envolvendo todos quantos se contenham no 

processo do curso, centradas em aspectos 

considerados fundamentais para a identificação 

do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem 

fornecidos aos alunos antes do início de cada 

período letivo, deverão conter, além dos 

conteúdos e das atividades, a metodologia do 

processo de ensino- aprendizagem, os critérios de 

avaliação a que serão submetidos e a bibliografia 

básica. 

Art. 9º. As IES adotarão formas específicas e 

alternativas de avaliação, interna e externa, de 

caráter sistemático, envolvendo todos quantos 

se contenham no processo do curso, centradas 

em aspectos considerados fundamentais 

para a identificação do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem 

fornecidos aos graduandos antes do início de 

cada período letivo, deverão conter, além dos 

conteúdos e das atividades, a metodologia do 

processo de ensino 

aprendizagem, os critérios de avaliação a que 

serão submetidos e as referências bibliográficas 

básicas e complementares. 

Art. 10. As IES adotarão formas específicas e 

alternativas de avaliação, interna e externa, de 

caráter sistemático, envolvendo todos quantos 

se contenham no processo do curso, centradas 

em aspectos considerados fundamentais para a 

identificação do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem 

fornecidos aos graduandos antes do início de cada 

período letivo, deverão conter, além dos conteúdos 

e das atividades, inclusive extraclasse, a 

metodologia do processo de ensino, 

aprendizagem, os critérios de avaliação a que 

serão submetidos e as referências bibliográficas 

básicas e complementares. 

Art. 11. As IES adotarão formas específicas e 

alternativas de avaliação, interna e externa, de 

caráter sistemático, envolvendo todos quantos 

se contenham no processo do curso, centradas 

em aspectos considerados fundamentais para a 

identificação do perfil do formando. 

Art. 10. Os planos de ensino, a serem fornecidos 

aos graduandos antes do início de cada período 

letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das 

atividades, inclusive extraclasse se houver, a 

metodologia do processo de ensino e 

aprendizagem, os critérios de avaliação a que 

serão submetidos e as referências bibliográficas 

básicas e complementares. 
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O objetivo maior da avaliação, preferencialmente continuada, é garantir um 

processo democrático, onde os acadêmicos sejam autores e executores em busca de uma 

aprendizagem efetiva. Os professores de cada disciplina devem trabalhar casos teóricos e 

práticos, apresentando soluções que se amoldem de acordo com a filosofia do curso e o 

perfil do egresso. Nesse sentido, a avaliação se mostrará como um dos indicadores 

fundamentais para a verificação da qualidade do ensino que, entrelaçado com os demais 

indicadores, garantem a efetivação do processo de ensino-aprendizado.  

As avaliações das disciplinas do Curso de Direito seguirão o disposto nas normas 

institucionais aprovadas pelo CONUNI (Conselho Universitário) e válidas para todos os 

cursos da instituição, além de outras disposições previstas no presente Projeto Pedagógico 

conforme regulamentado pela Resolução n. 004, de 26.02.2007 (CONUNI), é exigido do 

acadêmico, para aprovação, a média final mínima de 70,0 (setenta) pontos e frequência 

mínima de 75%. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.27) 

O Rendimento escolar do aluno será realizado em função de sua frequência e 

aproveitamento dos estudos, conforme normas prescritas na legislação educacional 

vigente e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

A avaliação do aproveitamento acadêmico do aluno, realizada pelo professor, será 

expressa através de notas variáveis de 0 (zero) a 100 (cem). Ao aluno que deixar de 

comparecer à atividade avaliativa na data fixada poderá, nos termos da regulamentação 

específica, será concedida segunda chamada mediante requerimento feito junto ao 

Registro Acadêmico. 

Ao final de cada período letivo será atribuída ao aluno, em cada disciplina 

regularmente cursada, uma nota final, resultante da média de no mínimo 3 (três) 

atividades avaliativas realizadas durante o semestre, independente da sua carga horária. 

O exame final do componente curricular será feito exclusivamente por meio de 

provas escritas que deverão, necessariamente, abordar todo o conteúdo ministrado e, após 

a correção e ciência pelo acadêmico da nota obtida, deverá ser entregue na Coordenação 

para encaminhamento ao Departamento de Registro Acadêmico para o devido 

arquivamento na pasta de registros acadêmicos do aluno. 
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Os acadêmicos do Curso de Direito que tenham extraordinário aproveitamento 

nos estudos, demonstrado por meio dos seguintes requisitos cumulativos: ter índice de 

rendimento acadêmico superior a noventa pontos na média acadêmica das disciplinas 

cursadas; ter cursado pelos menos oito semestres letivos; não ter sido reprovado em 

nenhuma disciplina; ter comprovada integralização das horas complementares; ter 

integralizada a carga horária prática; ter autorização do professor orientador para defesa 

do TCC; ter comprovada participação em grupo de pesquisa por mais de três anos durante 

o curso; ter comprovada publicação de pelo menos cinco artigos científicos em revistas 

indexadas, sendo pelo menos um em Qualis B2 ou superior; e ter comprovada 

participação em pelo menos cinco projetos de extensão, poderão exercer o direito, 

conforme o §2º, do artigo 47, da Lei nº 9.394/1996, à realização de provas para avaliação 

dos componentes específicos restantes, aplicadas por banca examinadora especial 

composta por três professores efetivos do Curso de Direito da UERR, a fim de ter 

abreviada a duração do curso. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.27) 
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3.2.9 Trabalho de Curso 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Trabalho de Curso 

Art. 10 O Trabalho de Curso é componente 

curricular obrigatório, desenvolvido 

individualmente, com conteúdo a ser fixado 

pelas Instituições de Educação Superior em 

função de seus Projetos Pedagógicos. 

Parágrafo único. As IES deverão emitir 

regulamentação própria aprovada por Conselho 

competente, contendo necessariamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além 

das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 

elaboração. 

Art. 10. O TCC é componente curricular 

obrigatório, desenvolvido individualmente sob 

orientação docente, com conteúdo a ser fixado 

pelas IES em função do Projeto Pedagógico do 

Curso- PPC. 

Parágrafo único. As IES deverão emitir 

regulamentação própria aprovada por Conselho 

competente, contendo, necessariamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, além das diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua elaboração 

Art. 11. O TCC é componente curricular 

obrigatório, desenvolvido individualmente sob a 

orientação docente, de acordo com os 

parâmetros acadêmicos estabelecidos no PPC. 

Parágrafo único. As IES deverão emitir 

regulamentação própria aprovada por Conselho 

competente, contendo, necessariamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além 

das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 

elaboração. 

Art. 12. O TCC é componente curricular 

obrigatório, conforme fixado pela IES no PPC. 

Parágrafo único. As IES deverão emitir 

regulamentação própria aprovada por Conselho 

competente, contendo, necessariamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além 

das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 

elaboração. 
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Como requisito obrigatório para obtenção do diploma de bacharel em Direito, o 

acadêmico deverá cursar e ser aprovado nas disciplinas TCC I e II, consistindo estas na 

apresentação de um Projeto de Pesquisa e uma Monografia jurídica, respectivamente. 

O TCC deve ser entendido como momento de síntese e expressão da totalidade da 

formação profissional, devendo o acadêmico demonstrar a sistematização do 

conhecimento, resultante de um processo investigativo, originário de uma indagação 

teórica, gerada no decorrer do curso. 

São finalidades do TCC a dinamização das atividades acadêmicas, a estimulação 

científica, o desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão, a demonstração das 

habilidades adquiridas durante o curso e o aprimoramento da capacidade de interpretação 

crítica. 

O projeto de pesquisa e a monografia jurídica devem ser produzidos dentro dos 

padrões de exigências metodológicas e acadêmico-científicas, elaborado pelo acadêmico 

com base nas diretrizes do curso, sob a orientação do professor da disciplina. 

O projeto da monografia (TCC I) será avaliado de 0 (zero) a 10 (dez) pela banca 

de qualificação, composta por 03 (três) membros designados pelo professor responsável 

pela disciplina e será pré-requisito para a matrícula no TCC II. 

As disciplinas TCC I e II serão objeto de regulamentação específica. 

A monografia orientada por um professor do Curso, e desenvolvida conforme 

estabelecido pela Resolução nº 032/2011, ao final avaliada por uma banca examinadora 

composta por três membros e presidida pelo professor orientador do acadêmico avaliado.  

A monografia será avaliada de 0 (zero) a 10 (dez), nos termos da Resolução nº 

032/2011, de maneira individual pelos professores da banca, considerando tanto a parte 

escrita como o desempenho na apresentação do acadêmico. Os professores avaliadores se 

reunirão reservadamente após a apresentação do acadêmico e, após deliberação e 

cômputos das notas, comunicarão ao acadêmico a nota final, sendo esta a média das 

avaliações dos três membros. (UNIVERSIDADE..., 2017, p.26)
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3.2.10 Duração do Curso e carga horária 

 

 

Item Resolução CNE/CES nº 09/2004 Proposta SERES (2015-2016) Proposta CES/CNE (02/2017) Proposta CES/CNE (07/2017) 

Duração do Curso e carga 

horária 

Art. 11 A duração e carga horária dos cursos de 

graduação serão estabelecidas em Resolução da 

Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. A duração dos cursos de graduação 

não será inferior a cinco anos, com carga-

horária mínima de 3.700 horas. 

Art. 12 O estágio curricular obrigatório 

compreenderá, no mínimo, 12% da carga 

horária total do curso. 

Parágrafo único. No mínimo 50% da carga 

horária do estágio curricular obrigatório 

previsto no caput deve ser destinada a 

atividades de prática real. 

Art.13 O curso de graduação terá até 20% de 

sua carga horária destinada às atividades 

complementares e ao estágio curricular 

obrigatório 

Art. 12. A duração dos cursos de graduação terá 

carga-horária mínima de 3.700 horas. 

Parágrafo único – É facultado aos cursos de 

Direito em turno integral a integralização 

mínima em quatro anos, desde que o PPC 

justifique sua adequação sem perda da carga 

horária estabelecida em lei. 

Art. 13. O curso de graduação terá (no mínimo) 

até 20% de sua carga horária destinada às 

atividades complementares e ao estágio 

supervisionado. 

Parágrafo único. A distribuição do percentual 

previsto neste artigo será definida no PPC. 

Art. 14. O estágio curricular obrigatório 

compreenderá, no mínimo, 12% da carga horária 

total do curso.  

Parágrafo único. No mínimo 50% da carga 

horária do estágio curricular obrigatório, 

previsto no caput, deverá ser destinada a 

atividades de prática real, conforme definido no 

PPC. 

Art. 13. A duração dos cursos de graduação terá 

carga-horária mínima de 3.700 horas e 

integralização em cinco anos, observada a 

Resolução CNE /CES N° 2, de 18 de junho de 

2007. 

Art. 14. O curso de graduação terá até 20% de 

sua carga horária destinada às atividades 

complementares e de prática jurídica. 

Parágrafo único. A distribuição do percentual 

previsto neste artigo será definida no PPC. 

Art. 15. A Prática Jurídica compreenderá, no 

mínimo, 12% da carga horária total do curso. 
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O Curso de Bacharelado em Direito da UERR será constituído por 10 (dez) 

semestres, totalizando 05 (cinco) anos de duração, podendo ser concluído pelo acadêmico 

em até 15 (quinze) semestres, totalizando o prazo máximo de 07 (sete) anos e seis meses 

para conclusão, conforme estabelece o PDI. 

A carga horária do curso de direito compreende um total de 4.200h (quatro mil e 

duzentas horas), assim distribuídas: 

a) 3.420h (três mil quatrocentos e vinte horas): disciplinas obrigatórias 

fundamentais e profissionalizantes, exceto os estágios e as atividades 

complementares. 

b) 480h (quatrocentas e oitenta horas): estágio curricular 

supervisionado. 

c) 300h (trezentas horas): atividades complementares. 

(UNIVERSIDADE..., 2017, p.16) 
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SEÇÃO III 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Currículo pode estar ligado a uma forma de percepção multicultural entre os 

valores éticos e morais dos povos, estabelecendo um diálogo acerca das necessidades 

humanas dentro de um contexto científico. 

O estudo do mesmo propicia ao discente, com um olhar crítico, uma formação 

com abertura intelectual para perceber as diferenças e necessidades da cultura dos povos; 

seu desenvolvimento socioeconômico, intelectual e cultural, perpetuado por valores já 

existentes e outros a serem desenvolvidos, fundada na educação em busca do bem 

comum. 

A presente consideração aborda a construção histórica do Currículo do Direito, 

voltado ao ensino, pesquisa e extensão, onde aproxima as construções políticas e sociais 

que o envolvem. Por se tratar de um produto coletivo e subjetivo, intermediado pelas leis, 

que envolve ação e reação política e social, tratando-se de um instrumento/produto que 

pode indicar um norteamento com mais significados para a comunidade acadêmica o e 

ser humano em sociedade. 

Nesse contexto, sabemos que a Ciência produz valores e representações da 

realidade que atingem a todos, muito embora não seja acessível de maneira ampla. Ela 

não só responde aos anseios e necessidades da cultura 8 , mas também lhe oferece 

presentes, e se impõe a ela.  

                                                           
8A) Quando dizemos que a cultura é a invenção de uma ordem simbólica, estamos dizendo que nela e por 

ela os humanos atribuem à realidade significações novas por meio das quais são capazes de se relacionar 

com o ausente: pela palavra, pelo trabalho, pela memória, pela diferenciação do tempo (passado, presente, 

futuro) pela diferenciação do espaço (próximo, distante, grande, pequeno, alto, baixo (pela diferenciação 

entre o visível e o invisível (os deuses, o passado, o distante no espaço) e pela atribuição de valores às 

coisas e aos homens (bom, mau, justo, injusto, verdadeiro, falso, belo, feio, possível, impossível necessário, 

contingente).CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 5ª ed. São Paulo, Ed Ática,  1995, p.294. 

 

B) No significado referente à pessoa humana individualizada na sua formação, a palavra corresponde ainda 

hoje ao que os gregos chamavam paidéia e que os Latinos, no tempo de Cícero e de Varrão, indicavam  

pela  palavrahumanitas: a educação do homem como tal, isto é, a educação devida àquelas “boas artes” 

próprias só do homem e que o diferenciam de todos os outros animais (AULO GELLIO, Noites Aticas, 

XIII, 17). As boas artes eram a poesia, a eloquência, a filosofia etc., às quais se reconhecia um valor 

essencial por aquilo que o homem é e deve ser, portanto a capacidade de formar o homem verdadeiro, o 
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Por sua vez, a cultura, ao receber os presentes da ciência, não lhe agradece 

simplesmente, mas recusa parte destes por meio da conduta humana. Assim como a 

conduta humana pode regular a lei, está por sua vez regulamenta tanto a ciência quanto a 

própria conduta humana. Dessa forma, a lei oferece, de fato e ao fato, uma possibilidade 

de barganha e diálogo entre as duas; ciência e conduta humana.  

Entretanto, do mesmo modo que a ciência influencia a conduta humana com seus 

anseios e temores, refletindo seus valores na elaboração e aplicação das políticas públicas, 

respaldadas normalmente por leis, está em tese, pode buscar na cultura e na conduta 

humana as formas de pacificar o conceito de bem comum. 

Na idade média para a moderna, verifica-se que surgiu a ideia de Estado/Nação 

que fazem brotar e desenvolver políticas voltadas para a formação humana. De acordo 

com o pensamento Kantiano, devia-se formar o ser humano justo, bom, culto, para 

determinado tempo da história em que vivia, e sendo culto também se transformava em 

erudito. Para David Hamilton, sobre as origens dos termos classe e Curriculum, 

essencialmente, a escolarização medieval era uma forma organizacional de textura frouxa 

que podia facilmente absorver um grande número de estudantes.  

A questão anterior do Currículo era de como fazer para ensinar o maior número 

de pessoas com o menor custo possível. Na contemporaneidade, de acordo com o 

pensamento  Feldman, (2009, p. 122), a Educação se torna práxis quando envolve o 

processo de conscientização e transformação do real em articulação e com aporte 

                                                           
homem na sua forma genuína e perfeita. A C. nesse sentido foi para os Gregos a procura e a realização que 

o homem faz de si, isto é, da verdadeira natureza humana. E teve dois caracteres consecutivos: 1º a estreita 

conexão com a filosofia, na qual se incluíam todas as formas da investigação: 2º a estreita conexão com a 

vida associada. Em primeiro lugar, o homem não pode, segundo os Gregos, realizar-se como tal senão 

através do conhecimento de si mesmo e do seu mundo e, portanto, mediante a pesquisa da verdade em todos 

os domínios que lhe interessam. Em segundo lugar, o homem não pode realizar-se como tal senão na vida 

da comunidade, da polis: a República de Platão é a máxima expressão do liame estreito que os Gregos 

estabeleciam entre a formação dos indivíduos e a vida da comunidade; e a afirmação de Aristóteles de que 

o homem é per natura um animal político, tem o mesmo significado. Mas num e noutro aspecto, a natureza 

humana de que se fala não é um dado, um fato, uma realidade empírica ou material que existejá, 

independentemente daquele esforço de realização que é a cultura. Esta existe só como fim ou termo do 

processo de formação cultural; é, em outros termos, uma realidade mais alta do que a das coisas ou dos 

fatos, é uma ideia no sentido platônico, um ideal, uma forma que os homens devem procurar realizar e 

encarar em si mesmo. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia –2ª ed. São Paulo, Ed. MestreJou, 

1982, p.209. 
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epistemológico de várias outras ciências: a história, sociologia, psicologia, antropologia 

dentre outras.   

A prática do Currículo, na atualidade, pode ser intermediada pela cultura, por sua 

vez, influenciada a princípio pelas leis e políticas públicas, preferencialmente justas. Mas 

como nem sempre assim é, são lugares de luta intermediados por interesses de classes, 

por uma hegemonia. O Currículo não pode ser entendido como um processo todo, mas 

que norteia e tenta afastar a neblina que ofusca a visão das boas práticas. 

Gimeno Sacristán (2000), citando Grundy (1987) observa que: 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não 

se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e 

previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma 

série de práticas educativas (GIMENO SACRISTÁN apud GRUNDY, 

2000, p. 14). 

Na atualidade, as políticas públicas educacionais, legislações nacionais e mundiais 

tentam nortear o que se busca para o mundo, acerca da educação e do Currículo, 

considerando os vários interesses de blocos econômicos - difusos e políticos - em prol do 

“desenvolvimento humano”.   

Tentando articular a Teoria do Currículo com o contexto mundial político e legal, 

que pode influenciar de forma mais contextualizada na realidade da práxis brasileira, 

observa-se que o § 1º do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, que diz que “o ensino superior deve ser igualmente acessível a todos, na base do 

mérito”. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88), denominada “Constituição 

Cidadã” em seu 6º artigo, positiva como objetivo em busca de uma sociedade mais justa, 

dentre outros direitos, a educação e o trabalho “São direitos sociais a educação, a saúde, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição”. 

Sabe-se que a educação é pilar básico para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural e econômico de uma nação, e nesse mesmo diapasão a CF/88 em 

seu artigo 170 positiva a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho, na busca 

do pleno emprego e redução das desigualdades regionais: 
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Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] 

VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII – busca do pleno emprego. 

 

Nota-se correlações sistemáticas entre algumas variáveis sociais partindo da 

Educação e economia, que envolvem a produtividade, o bem-estar, o salário, 

fundamentadas em acompanhamentos estatísticos econômicos e sociais de alguns países. 

Com o desenvolvimento da Educação, é possível um melhor desenvolvimento da 

economia, da manutenção da taxa de natalidade, bem como a diminuição da corrida aos 

centros urbanos e da criminalidade. 

Observa-se que a União atua em regime de colaboração com os demais entes 

federativos, sem deixar de trazer para si a responsabilidade pela manutenção e efetivação 

da educação superior, nos termos do artigo 205, caput, da Constituição Federal de 1988. 

A época de sua promulgação, a CF/88 disciplinou no artigo 214 que deverá ser 

criada lei com diretrizes básicas voltadas a Educação e a Cultura. Como consequência 

lógica, esta pode possibilitar o desenvolvimento ao país, nas áreas científica, tecnológica, 

cultural e econômica, como já mencionado anteriormente. 

Nesta sequência de acontecimentos legais, delimitando o Norte em que a Educação 

pode se moldar, e acompanhando determinação da CF/88, foi editada a Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB 9.394/1996) da Educação nacional e os prazos para as devidas 

implementações: 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. 

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 

encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos. 

 

Essa lei foi regulamentada pelo artigo 214 da CF/88 e que em virtude dos 

acontecimentos, aprovaram a lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que efetivou o Plano 
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Nacional de Educação (PNE), definindo a década educacional, suas metas e objetivos: 

“Art. 2º   A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais 

correspondentes.” 

Tal plano pode considerar as necessidades desenvolvimentistas do país, a 

complexidade, a pluralidade, a biodiversidade, a diversidade de sua sociedade, bem como 

o papel das instituições de ensino e pesquisa, essenciais para um crescimento humanista, 

científico e tecnológico. 

As ações voltadas para a Educação normalmente seguidas pelos países da América 

Latina partem principalmente de pactos internacionais. O grande financiador dessas 

políticas educacionais, normalmente é o Banco Mundial - BM em parceria de 

implementação administrativa com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO, que posteriormente “cobram” dos países aderentes as 

mesmas, as políticas acordadas9 e adotadas em suas conferências.  

A segunda Conferência Mundial de Ensino Superior ocorrida em Paris no ano de 

2009 -As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o 

Desenvolvimento Social - precedida pela Conferência Mundial de Ensino Superior de 

1998 que fez surgir a Declaração Mundial Sobre Educação Superior no Século XXI: 

Visão e Ação 10 , (UNESCO 1998) levando em consideração os resultados e 

recomendações das seis conferências regionais (Cartagena das Índias, Macau, Dakar, 

Nova Deli, Bucareste e Cairo), foi o divisor de águas para as tendências das políticas 

educacionais mundiais, especialmente na América Latina, em que nota-se forte presença 

da UNESCO.  

O diretor geral da UNESCO a época, Koichiro Matsuura, que em seu 

pronunciamento na conferência de 2009 reafirmou a relevância da mesma: 

 

                                                           

9 Os moldes dessas propostas devem respeitar as políticas acordadas nessas conferências mundiais - caso 

os países queiram apoio econômico-. Das conferências nacionais, se extraem as diretrizes e às legislações 

para serem implementadas e fiscalizadas principalmente pelo MEC, como por exemplo, o PNE e a LDB.  

10 Conforme (Masetto 2012 p.24) apresenta-se como um grande marco na reflexão sobre ensino superior 

voltada para a formação de pessoas altamente qualificadas e cidadãos responsáveis, para a aprendizagem 

permanente, para a promoção, a geração e a difusão da pesquisa, para a contribuição na proteção e na 

consolidação de valores atuais. Destaca a função ética, a necessidade de o ensino superior reforçar a 

cooperação com o mundo do trabalho e analisar e prevenir as necessidades sociais.  
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Esta conferência representa um marco histórico que contou com mais de mil 

delegados de cerca de 150 países. Foram discutidas uma extensa variedade de 

temas e foram discutidas questões bastante controversas. Às vezes chegamos 

ao consenso e outras vezes não. Mas acima de tudo estamos todos unidos ao 

redor da importância do ensino superior (UNESCO, 2009).  

 

Nessa conferência, o Brasil – que é signatário de vários pactos internacionais que 

versam sobre o direito fundamental social à educação11 – teve grande representatividade, 

tanto por parte do governo como também de várias entidades não governamentais. O 

entendimento da UNESCO, por Matsura reafirmou que: 

O ensino superior é um bem público e um imperativo estratégico para todos os 

níveis da educação e a base para pesquisa, a inovação e a criatividade deve ser 

uma questão de responsabilidade e de apoio financeiro de todos os governos 

(UNESCO, 2009). 

 

Em abril de 2010, ocorreu em Brasília a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE) 12 , que teve como tema: “Construindo o Sistema Nacional Articulado de 

Educação: Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação” 

objetivando traçar as estratégias brasileiras, após adequação, para o alcance das metas 

                                                           
11 No plano internacional, não são poucos os documentos de caráter internacional, assinados por países 

membros da Organização das Nações Unidas, que reconhecem e garantem esse direito aos seus cidadãos, 

o direito social a educação está previsto e garantido no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais 

e Culturais de 1966 (que foi ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992) que passou a incorporar com 

maior detalhamento, precisão e força vinculante, os direitos constantes na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948. 

12
Portaria Normativa nº 10, do Ministério da Educação: Proposta de deliberação do CONAE, que ocorreu 

em Brasília: Art. 8º. A Conferência Nacional de Educação, em suas etapas municipais ou intermunicipais, 

estaduais e nacional, terá como tema: Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano 

Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação que será discutido a partir dos seguintes eixos 

temáticos e respectivos colóquios:  

I -Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar;  

II - Papel do Estado na Garantia do Direito à educação: Organização e Regulação da Educação Nacional;  

III - Qualidade e Avaliação da Educação Nacional;  

IV - Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação;  

V - Financiamento da Educação, Gestão Democrática e Fortalecimento Institucional das Escolas e dos 

Sistemas de Ensino;  

VI - Justiça Social e Educação: Inclusão, Diversidade e Promoção da Igualdade Social.  
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propostas também durante a Conferência Mundial na França13 em 2009, estabelecendo o 

norte da educação nacional para os próximos  anos, com a instituição do novo Plano 

Nacional de Educação para a década subsequente. Nota-se grande cognição entre a 

                                                           
13Proposta da Conferência Mundial de 2009 “As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a 

Mudança e o Desenvolvimento Social”: 

 Os Estados Membros, que trabalham com a colaboração de todos os investidores, devem desenvolver 

políticas e estratégias em níveis de sistema e institucional para: 

a) Manter e, se for possível, aumentar o investimento no ensino superior a fim de sustentar continuamente 

a qualidade e a igualdade, além de promover a diversificação tanto no fornecimento do ensino superior 

quanto nos meios de seu financiamento; 

b) Garantir investimentos adequados no ensino superior e em pesquisa para refletir as expectativas 

crescentes e as necessidades sociais; 

c) Implantar e fortalecer sistemas de certificação de qualidade e estruturas regulatórias com o envolvimento 

de todos os investidores; 

d) Ampliar o treinamento dos professores antes da atuação e no decorrer de sua atuação com currículos que 

os preparem para formar os estudantes como cidadãos responsáveis; 

e) Estimular o acesso, a participação e o sucesso das mulheres no ensino superior; 

f) Garantir acesso igual para grupos como trabalhadores, pobres, minorias, com habilidades especiais, 

migrantes, refugiados e outras populações vulneráveis; 

g) Desenvolver mecanismos para contrapor o impacto negativo da fuga de cérebros e estimular a mobilidade 

dos estudantes, dos funcionários e dos acadêmicos; 

h) Fortalecer os países menos desenvolvidos e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento a fim de 

beneficiá-los com as oportunidades oferecidas pela globalização, além de promover a colaboração entre 

eles; 

i) Apoiar maior cooperação regional em educação superior que conduz ao estabelecimento e fortalecimento 

do ensino superior e das linhas de pesquisa; 

j) Seguir as metas de igualdade, qualidade e sucesso por meio de uma trajetória de desenvolvimento mais 

flexível e assegurar um maior reconhecimento do aprendizado anterior e da experiência de trabalho; 

k) Melhorar a atratividade das carreiras acadêmicas garantindo os direitos e as condições adequadas de 

trabalho dos funcionários acadêmicos de acordo com a Recomendação Relativa ao Estatuto do Pessoal 

Docente do Ensino Superior de 1997; 

l) Garantir a participação ativa dos estudantes na vida acadêmica, com liberdade de expressão e direito de 

organização, e fornecer serviços adequados aos estudantes; 

m) Combater as falsificadoras de diplomas por meio de ação em nível nacional e internacional; 

n) Desenvolver sistemas de pesquisa mais flexíveis e organizados que promovam a excelência científica, a 

interdisciplinaridade e sirvam à sociedade; 

o) Apoiar a integração total das T.I.Cs e promover a EAD a fim de atender a demanda crescente pelo ensino 

superior. 
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proposta da Conferência Nacional de Educação, com a Conferência Mundial na França 

em 2009. Essa cognição é fator primordial para o financiamento pelo BM de políticas 

públicas voltadas para a educação. 

Quanto ao financiamento da educação superior, a CF/88 em seu artigo 211, afirma 

que a União financiará a educação superior regida pelo Sistema Federal de Ensino: 

Art. 211 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 

mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios.  

[...] 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. 

 

 

Conforme o PNE encerrado em 2010, novas políticas públicas deverão ser 

adotadas, conforme indicação da Conferência Mundial sobre Educação Superior realizada 

em Paris em 2009 e que foram discutidas na Conferência Nacional em abril de 2010. Para 

isso é necessário uma análise apurada das políticas públicas efetivadas durante a década 

da educação que se encerra e dos programas de ação governamental para o início da nova 

década educacional. 

 Política pública se faz necessária quando o Estado é incitado a agir, planejar, 

organizar e investir, de acordo com metas estabelecidas dentro de um determinado 

intervalo de tempo. Conforme BUCCI, podemos definir políticas públicas, como: 

“programas de ação governamental que resultam de um conjunto de processos 

disciplinados pelo Direito voltados à realização de fins socialmente relevantes e 

juridicamente determinados” (BUCCI, P. 241, 2002). 

Pode ser organizado entre os entes da federação, o Estado e os particulares, setor 

público e privado; entre os Estados e os organismos internacionais e os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, havendo a necessidade de articulação das políticas 

públicas entre si e como pressuposto para implantação, a elaboração, execução, 

fiscalização, controle e avaliação: 
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Não são poucos os documentos de caráter internacional, assinados por países 

da Organização das Nações Unidas, que reconhecem e garantem esse acesso a 

seus cidadãos. Tal é o caso do art. XXVI da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, de 1948. Do mesmo assunto ocupam-se a Convenção Relativa à 

Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960, e o art. 13 do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. (CURY, 

2002). 

 

De acordo com as vertentes que pensam a política externa brasileira na atualidade, 

observamos a possibilidade de investimento internacional na área da ciência: 

A cooperação internacional pode ser mantida basicamente em dois setores: o 

de ciência e tecnologia e a área social. A experiência brasileira diz respeito 

essencialmente à primeira modalidade, pois a segunda sempre foi descartada 

pelo Poder Executivo (SEINTENFUS, 1994, p. 154). 

Os interesses difusos podem ser alinhados. Observamos que esse posicionamento 

do autor é de 1994 e em 1998 o Banco Mundial – BM preparou o estudo The 

Financingand Management of Higher Education: a status report on world wide reforms14 

(10/1998), desde a primeira Conferência Mundial Sobre Educação, onde trazia análises e 

diretrizes acerca da Educação: 

Esta exposição divide-se em vários tópicos:  

1) nascimento, objetivos e importância do BM; 

2) concepções de desenvolvimento do BM e reducionismo econômico;  

3) concepção tradicional de educação superior do BM, em especial para os 

países em desenvolvimento; 

4) repercussão dessas concepções em alguns países (Chile, Brasil e Inglaterra) 

5) possíveis novas concepções do BM no campo da economia/mercado, do 

papel do Estado e da educação superior, e as perspectivas de mudanças nas 

suas políticas públicas. (SGUISSARDI, 2009). 

 

Conforme Santos: 

As políticas educacionais têm no financiamento um importante instrumento 

para a sua execução. Uma vez constituído pelos mecanismos empregados ou 

definidos pelo Estado para captar, destinar e utilizar recursos tendo em vista o 

ensino, o financiamento torna-se um dos fatores determinantes do próprio 

escopo das políticas educacionais praticadas (VELLOSO, 1987 apud 

SANTOS, 2003, p. 211). 

                                                           
14 Financiamento e Gestão da Educação Superior: um relatório sobre as reformas em todo o mundo 
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Nota-se que pelas novas tendências políticas do Banco Mundial existe um 

interesse em questões voltadas a Educação no que se refere ao Brasil, principalmente 

quando observamos as suas ações desenvolvidas em parceria com a UNESCO na América 

Latina: 

3. Concepção “tradicional” de educação superior do BM. Alguns traços da 

concepção “tradicional” do BM sobre educação superior para os países em 

desenvolvimento podem ser encontrados no conhecido documento La 

Enseñanza Superior - Las lecciones derivadas de laexperiencia (BM, 1994) e 

mais recentemente no documento The Financingand Management of Higher 

Education: A Status Report on World wide Reforms (BM, 1998). No primeiro 

documento, ressalta-se, antes de tudo, a importância da educação superior para 

o desenvolvimento econômico e social, argumentando-se, inclusive, com base 

nas supostas taxas de rentabilidade social, estimadas em 10% “ou mais”, que 

indicariam “que os investimentos neste nível da educação contribuem para 

aumentar a produtividade do trabalho e a produzir um maior crescimento 

econômico no longo prazo...” (SOLÉ, 1994).   

 

Desta forma, pensamos que o estudo do Currículo, propicia uma reflexão acerca 

da compreensão e transcendência a realidade, já que esse é lugar de luta intermediado por 

interesses de classes em busca de uma hegemonia, cabendo aos profissionais da Educação 

criticá-las, transformando-as, quando possível e necessário, aplicando-as no seu 

desenvolvimento, em prol de uma sociedade plural, multicultural, considerando-se como 

valores fundamentais: a dignidade humana e justiça social para os povos, na medida das 

suas desigualdades. 

No contexto encontrado na UERR, foi observado um curso de visão tradicional, 

com pouca percepção curricular interdisciplinar. Diante desse problema, surge a 

justificativa anteriormente desenvolvida, que aponta adequação parcial do PPC da UERR 

com a função social do Direito. 

Quanto aos benefícios trazidos ao Estado, pela constante aprimoração do PPC, 

estes serão em relação ao aprimoramento da Educação Superior, voltada à correção e à 

implementação de políticas públicas condizentes com as peculiaridades regionais em prol 

do desenvolvimento econômico, da redução das desigualdades sociais e regionais, dos 
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valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do multiculturalismo existente na região 

fronteiriça e da dignidade da pessoa humana. 
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