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ANEXO 2:  

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI DE 11 DE AGOSTO DE 1827. 

Vide Decreto nº 1.036A, de 1890 

Vide Lei nº 9.394, de 1996 

Crêa dous Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, 

um na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda. 

Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus e unanime acclamação dos povos, Imperador 

Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os nossos subditos que a 

Assembléia Geral decretou, e nós queremos a Lei seguinte: 

Art. 1.º - Crear-se-ão dous Cursos de sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de S. Paulo, 

e outro na de Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, se ensinarão as 

matérias seguintes: 

1.º ANNO 

1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, Direito das gentes, e 

diplomacia. 

2.º ANNO 

1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente. 

2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico. 

3.º ANNO 

1ª Cadeira. Direito patrio civil. 

2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo criminal. 

4.º ANNO 

1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil. 

2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo. 

5.º ANNO 

1ª Cadeira. Economia politica. 

2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Imperio. 

Art. 2.º - Para a regencia destas cadeiras o Governo nomeará nove Lentes proprietarios, e 

cinco substitutos. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/DBC7EF06CBDF42AF832572B80060ED10?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,Cr%EAa%20dous%20Cursos%20de
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D1036A.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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Art. 3.º - Os Lentes proprietarios vencerão o ordenado que tiverem os Desembargadores das 

Relações, e gozarão das mesmas honras. Poderão jubilar-se com o ordenado por inteiro, findos 

vinte annos de serviço. 

Art. 4.º - Cada um dos Lentes substitutos vencerá o ordenado annual de 800$000. 

Art. 5.º - Haverá um Secretario, cujo offício será encarregado a um dos Lentes substitutos 

com a gratificação mensal de 20$000. 

Art. 6.º - Haverá u Porteiro com o ordenado de 400$000 annuais, e para o serviço haverão os 

mais empregados que se julgarem necessarios. 

Art. 7.º - Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, ou os arranjarão, não 

existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela 

nação. Estes compendios, depois de approvados pela Congregação, servirão interinamente; 

submettendo-se porém á approvação da Assembléa Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer 

ás escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez annos. 

Art. 8.º - Os estudantes, que se quiserem matricular nos Cursos Juridicos, devem apresentar 

as certidões de idade, porque mostrem ter a de quinze annos completos, e de approvação da 

Lingua Franceza, Grammatica Latina, Rhetorica, Philosophia Racional e Moral, e Geometria. 

Art. 9.º - Os que freqüentarem os cinco annos de qualquer dos Cursos, com approvação, 

conseguirão o gráo de Bachareis formados. Haverá tambem o grào de Doutor, que será conferido 

áquelles que se habilitarem som os requisitos que se especificarem nos Estatutos, que devem 

formar-se, e sò os que o obtiverem, poderão ser escolhidos para Lentes. 

Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão regulando por ora 

naquillo em que forem applicaveis; e se não oppuzerem á presente Lei. A Congregação dos Lentes 

formará quanto antes uns estatutos completos, que serão submettidos á deliberação da Assembléa 

Geral. 

Art. 11.º - O Governo crearà nas Cidades de S. Paulo, e Olinda, as cadeiras necessarias para 

os estudos preparatorios declarados no art. 8.º. 

Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida 

Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente, como nella se contém. 

O Secretario de Estado dos Negocios do Imperio a faça imprimir, publicar e correr. Dada no 

Palacio do Rio de Janeiro aos 11 dias do mez de agosto de 1827, 6.º da Independencia e do 

Imperio. 

IMPERADOR com rubrica e guarda.    (L.S.) 

VISCONDE DE S. LEOPOLDO. 

Este texto não substitui o publicado na CLIBR, de 1827 

        Carta de Lei pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o Decreto da Assemblèa 

Geral Legislativa que houve por bem sanccionar, sobre a criação de dous cursos juridicos, um na 

Cidade de S. Paulo, e outro na de Olinda, como acima se declara. 

        Para Vossa Majestade Imperial ver. 
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        Albino dos Santos Pereira a fez. 

        Registrada a fl. 175 do livro 4.º do Registro de Cartas, Leis e Alvarás. - Secretaria de Estado 

dos Negocios do Imperio em 17 de agosto de 1827. – Epifanio José Pedrozo. 

        Pedro Machado de Miranda Malheiro. 

        Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancellaria-mór do Imperio do Brazil. – Rio de 

Janeiro, 21 de agosto de 1827. – Francisco Xavier Raposo de Albuquerque. 

        Registrada na Chancellaria-mór do Imperio do Brazil a fl. 83 do livro 1.º de Cartas, Leis, e 

Alvarás. – Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1827. – Demetrio José da Cruz. 

Projeto de regulamento ou estatuto para o Curso Juridico pelo Decreto de 9 de Janeiro de 

1825, organizado pelo Conselheiro de Estado Visconde da cachoeira, 

 e mandado observar provisoriamente nos Cursos Juridicos de S. Paulo e Olinda pelo art 10º 

desta lei. 

Tendo-se decretado que houve, nesta Côrte, um Curso Juridico para nelle se ensinarem as 

doutrinas de jurisprudencia em geral, a fim de se cultivar este ramo da instrucção publica, e se 

formarem homem habeis para serem um dia sabios Magistrados, e peritos Advogados, de que 

tanto se carece; e outros que possam vir a ser dignos Deputados, e Senadores, e aptos para 

occuparem os lugares diplomatico, e mais emprego do Estado, por se deverem comprehender nos 

estudos do referido Curso Juridicos os principios elementares de direito natural, publico, das 

gentes, commercial, politico e diplomatico, é de forçosa, e evidente necessidade, e utilidade 

formar o plano dos mencionados estudos; regular a sua marcha, e methodo; declarar os annos do 

mesmo Curso; especificar as doutrinas que se devem ensinar em cada um delles; dar competentes 

instrucções, porque se devam reger os Professores, e finalmente formalisar estatutos proprios, e 

solido a aproveitamento dos que se destinarem a esta carreira. 

Sem estatutos, em que exponham, e se acautelem todas estas circumstancias, não se poderá 

conseguir o fim util de tal estabelecimento. De que serviriam Bachareis formado, dizendo-se 

homens jurisconsultos na extensão da palavra, se o fossem só o nome? Não tendo conseguido boa, 

e pura cópia de doutrinas de sã jurisprudencia em geral, por maneira que utilmente para si, e para 

o Estado podessem vir a desempenhar os empregos, para que são necessarios os conhecimentos 

desta sciencia, que sob os principios da moral publica, e particular, e de justiça universal, regula, e 

preserve regras praticas para todas as acções da vida social, haveria em grande abundancia homens 

habilitados com a carta somente, sem serem pelo merecimento, que pretenderiam os empregos 

para os servirem mal, e com prejuizo publico, e particular, tornando-se uma classe improductiva 

com damno de outros misteres, a que se poderiam applicar com mais proveito da sociedade, e 

verificar-se-hia deste modo o que receiava um sabio da França (1), da nimia facilidade, e gratuito 

estabelecimento de muitos lyceus naquelle paiz. 

A Falta de bons estatutos, e relaxa pratica dos que havia, produziu em Portugal pessimas 

consequencia. Houve demasiados Bachareios, que nada sabiam, e iam depois nos diversos 

empregos aprender rotinas cegas e uma jurisprudencia casuistica de arestos, sem jamais possuirem 

os principios. E luzes desta sciencia. Foi então necessario reformar de todo a antiga Universidade 

de Coimbra; prescrever-lhe estatudos novos, e luminosos, em que se regulam com muito saber e 

erudição os estudos de jurisprudencia, e se estabeleceu um plano dos estudos proprios de sciencia, 

e as fórmas necessarias para seu ensino, progresso, e melhoramento. 

Parecia portanto que á vista de taes estatutos, e das mais provincias, que depois se 

estaleceram ácerca das faculdades juridicas; e tambem do proveito que destas instituições tem 
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resultado, sahindo da Universidade grandes mestres, dignos e sabios magistrados, e habilissimos 

homens d'Estado, que aos nossos olhos tem illustrido e bem servido a patria, não era necessario 

outro regulamento, e bastava, ou para melhor dizer, sobrava que se ordenasse, que o novo Curso 

Juridico mandado estabelecer nesta Côrte, se dirigisse, e governasse pelos novos estatutos da 

Universidade de Coimbra com as alterações posteriores. 

Assim se persuadiram os autores do projecto de lei sobre as Universidades, que apresentou, 

e discutiu na extincta Assembléa Constituinte e Legislativa, acrecentando que o Curso Juridico, 

que no referido projecto se mandava crear logo, e ainda antes de estabelecidas as Universidades, 

se governasse por aquellas instituições, e novos estatutos, até que pelo andar do tempo, e 

experiencia, restrigissem, ou ampliassem os Professores o que julgassem conveniente. Esta 

persuação fundava-se na facilidade a proveitosa instituição dos estudos Juridicos. 

Dado porém que se não possa negar, nem a sabedoria dos autores dos referidos estatutos, 

nem a demasiada cópia de doutrinas que elles contém, por maneira que é de admirar que houvesse 

em Portugal naquelle tempo de desgraça, e decadencia dos estudos em geral, e particularmente da 

jurisprudencia, homens de genio tão transcendente que soubessem com tão apurada critica e 

erudicação proscrever o máo gosto dos estudos, substituir-lhes doutrinas methodica, e luminosa, e 

crear uma Universidade, que igualou, e a muitos respeitos excedeu a mais celebres da Europa, 

todavia o seu nimio saber em jurisprudencia, e demasiada erudição de que sobrecarregaram os 

mesmo estatutos, a muita profusão de direito romano de que fizeram a principal sciencia juridica, 

á exemplo das Universidades de Allemanha; o muito pouco que mandaram ensinar da 

jurisprudencia patria, amontoando só em um anno, e em uma só cadeira tudo que havia de theorico 

e pratico della; a pobreza do ensino de direito natural, publico, e das gentes, (sem se lhe unir a 

parte diplomatica) e que devia ser ensinada em um só anno; a falta de direito maritimo, 

commercial, criminal, e de economia politica, que não foram comprehendidas nos estudo, que se 

deviam ensinar dentro do quinquennio, fazem ver que os referidos estatuto, taes como se acham 

escriptos, não podem quadrar ao fim proposto de se formarem por elles verdadeiros e habeis 

jurisconsultos. 

Os mesmos autores dos referidos estatutos conheceram tanto que os estudos de direito 

diplomatico, e de economia politica deviam entrar na faculdade de jurisprudencia que declararam 

que os Professores dessem noticia delles aos seus discipulos quando conviesse; mas nem isto era 

estabelecer estudo regular, nem preceitos vagos podiam aproveitar. 

A falta de estudos mais profundos de direito patrio foi supprida depois pelo Alvará de 16 de 

Janeiro de 1805, que deu nova fórma aos mencionados estudo, e ao ensino da pratica do fôro 

estabelecida pelos autores dos estatutos da Universidade de Coimbra para 5º anno juridico, ficando 

para o 3º, e 4º anno o ensino do direito patrio, com que mais aproveitados sahem os estudantes 

neste tempos moderno, quando anteriormente vinham totalmente hospedes nos usos praticos, e 

sabendo mui pouco de direito patrio, e usa applicação, quando estes eram os estudos em que 

deveriam ser mui versados, pois que se destinavam a ser jurisconsultos nacionaes. 

Se este deve ser considerado o fim primordial dos estudos juridico, salta aos olhos quão 

capital defeito era pouco tempo que se empregava no estudo de direito patrio, e sua applicação ao 

fôro. Posto que o estudo do direito romano seja uma parte importante da jurisprudencia civil, não 

só porque tem sido este o direito de quasi todas as nações modernas, mas principalmente porque 

nelle se acha um grande fundo do direito da razão, pelo muito que os jurisconsultos romanos 

discorreram ajudados da philosophia moral; tanto assim que deste copioso manancial tiraram 

Thomasio, Grocio, e Puffendorfio o que depois chamaram direito natural, e os celebres 

compiladores do Codigo de Napoleão confessaram ingenuamente, que alli acharam em grande 

deposito a maior parte regras que introduziram no mesmo codigo; todavia é o direito romano 

subsidiario ou doutrinal, como em muitas partes dos mesmo estatutos confessaram os seus ilustres 
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autores, e não podia jámais ser ensinado com tanta profusão e em grande parte as nossas leis sejam 

extrahidas dos romanos, principalmente nos contractos, testamentos, servidões, etc.; ainda que 

seus compiladores eram mui versados no estudo do direito romano; com tudo é o direito patrio um 

corpo formado de instituições proprias deduzidas do genio, e costumes nacionaes, e de muitas leis 

romanas já transvertidas ao nosso modo, e bastava por tanto, que depois do estudo das institutas se 

explicasse o direito patrio, e que nos lugares de duvidas do direito romano trouxessem os 

Professores á lembrança o que se tivesse ensinado nas ditas institutas, indicando as leis romanas, 

onde existe a sua principal doutrina. 

Além do que fica dito cumpre observar que a nimia erudição dos autores dos estatutos de 

Coimbra; a profusão com que a derramaram na sua obra, o muito e demasiado cuidado com que 

introduziram o estudo de antiguidades e as amiudadas cautelas que só deveriam servir para aclarar, 

e alcançar o sentido dos difficeis, fizeram que os estudantes sahissem da Universidade mal 

aproveitados na sciencia do direito patrio, e sobrecarregados de subtilezas, e antiguidades, que mui 

pouco uso prestaram na pratica dos empregados a que se destinaram. 

Os mesmo mestre e doutores, para se acreditarem de sabios perante seus companheiros e 

discipulos, faziam longos e profundos estudos de direito romano e antiguidade, e seguindo nelles a 

escola Cujaciana, philosophavam muito theoricamente sobre os principios de direito, e por 

fugirem o rumo da de Bartholo, Alciato, e mais glosadores e casuitas, ensinavam jurisprudencia 

mais polemica do que apropriada á pratica da sciencia de advogar, e de julgar. Não foi só nimio 

estudo de direito romano a causa principal de se não formarem verdadeiros jurisconsultos; foi 

tambem, como já dissemos, a falta de outras partes necessarias da jurisprudencia, e que, fundadas 

na razão, preparam os animos dos que aprendem para conseguirem aos menos os principios geraes 

de tudo, que constitue a sciencia da jurisprudencia em geral, e cujo conhecimento forma os 

homens para os diversos empregos da vida civil. 

Se este é o fim, a que nos destinamos na instituição deste Curso Juridico, se a experiencia já 

nos tem ensinado e convencido dos incovenientes da pratica seguida; se conhecemos que a 

jurisprudencia é fillha toda da sã moral; se sabemos que desde os primeiros elementos da ethica, e 

da moral nos vamos elevando como por degráos ao cimo deste edificio; e se finalmente é da mais 

simples intuição que as sciencias todas se enlaçam, maiormente as moraes, que, de mistura com as 

instituições civis, são base da jurisprudencia; porque não aproveitaremos estas lições do saber, e 

da experiencia, para abraçarmos um novo methodo mais regular, simples, e farto dos 

conhecimentos necessarios e uteis, e que despido de erudições sobejas, abranja o que é mais 

philosophico e justo? Deve-se, portanto, sem perder de vista o que há de grande, e sabio em tão 

famigerados estatutos, cortar o que fôr desnecessario, instituir novas cadeiras para as materias de 

que nelles se não fez menção, as quaes são enlançadas pelos mais fortes vinculos com a 

jurisprudencia em geral, e de nimia utilidade para o perfeito conhecimento della, e dirigirmo-nos 

ao fim de crear jurisconsultos brazileiros, enriquecidos de doutrinas luminosas, e ao mesmo tempo 

uteis, e que pelo menos obtenham neste Curso bastantes, e solidos principios, que lhes sirvam de 

guias no estudo maiores, e mais profundos, que depois fizerem; o que é o mais que se póde esperar 

que obtenham estudantes um curso academico. 

Os autores dos mesmo estatutos, no Curso Juridico que regularam, comprehenderam o 

direito canonico, e por maneira estabeleceram a fórma de estudos de ambas a faculdades juridicas, 

que os primeiros dous annos são inteiramnete communs aos estudantes dellas, ajuntando-se depois 

nos annos, e aulas, em que se ensinava o direito patrio, e pratica do fôro. Considerada necessidade 

de haver um curso de direito canonico, muito bem se houveram prescrevendo aos alummos que se 

destinavam a faculdade canones o conhecimento das institutras do direito civil, e os das 

instituições de direito publico, ecclesiastico e de direito canonico aos alummos de direito civil, 

attenta relação, e affinidade que há em geral entre estes estudos. Comtudo não entrará o ensino da 

faculdade de canones no Curso Juridico, que se vai instituir. Esta sciencia, toda composta das leis 
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ecclesiasticas, bem como a theologia, deve reserva-se para os claustros e seminarios episcopaes, 

como já se declarou pelo Alvará de 10 de Maio de 1805 § 6º, e onde é mais proprio ensinarem-se 

doutrinas semelhantes, que pertencem aos ecclesiasticos, que se destinam aos diversos empregos 

da igreja,e não a cidadãos seculares disposto para empregos civis. 

Como porém convenha a todo o jurisconsulto brazileiro saber os principios elementares de 

direito publico, ecclesiastico, universal, e proprio da sua nação, porque em muitas cousas, que 

dizem respeito aos direitos do chefe de governo sobre as cousas sagradas e ecclesiaticas se 

estribam, convirá que se ensinem os principios elementares de direito publico, ecclesiastico, 

universal, e brazileiro em uma cadeira, cujo Professor com luminosa e apurada critica e 

discernimento assignale as extremas dos poderes civil e ecclesiasticos. 

Por este ponderoso motivo, e dest'arte se organizam os estatuto, que hão de reger o Curso 

Juridico, que vai a ensinar-se nesta côrte, o qual abrangerá portanto os conhecimentos que formam 

o todo da faculdade da jurisprudencia civil. 

CAPITULO I. 

DOS ESTUDOS PREPARATORIOS PARA O CURSO JURIDICO. 

1º Sendo necessario que os estudantes, que houverem de matricular-se nas aulas juridicas 

tenham a conveniente idade, e os estudos prévios que preparam o entendimento para prosperar nos 

maiores, nenhum poderá matricular-se sem apresentar certidão de idade, pela qual conste que tem 

16 annos para cima, porque só desta época em diante poderão Ter os necessarios preparatorios, e o 

espirito medrado, e disposto para bem conceber as materias da sciencia, a que se dedicam, e 

discorrer sobre ellas mais madura reflexão. 

2º Juntarão tambem certidão de exame e approvação das linguas latina e franceza; de 

rhetorica; philosophia racional e moral, arithmetica, e geometria. 

3º O conhecimento perfeito das linguas latina e franceza, sobre dever entrar no plano de 

uma boa instrucção litteraria, para conhecimento dos livros classicos de toda litteratura, é 

peculiarmente necessario para os estudantes jurista. Na primeira está escripto o digesto, o codigo, 

novellas, as institutas, e os bons livros de direito romano, o qual, posto que só há de ser 

elementarmente ensinado neste Curso Juridico, deve de força ser estudado, bem como as 

instituições e Pessoal José de Mello, e algumas outras obras juridicas de autores de grande nota, 

que andam escriptas na mesma lingua. E na segunda se acham tambem escriptos os melhores 

livros de direito natural publico, e das gentes, maritimo, e commercial, que convem consultar, 

maiormente entrando estas doutrinas no plano de estudos de Curso Juridico, e sendo escriptos em 

francez muitos dos livros, que devem por ora servir de compendios. 

4º O estudo de rhetorica é tambem indispensavel aos que se dedicam á jurisprudencia, 

porque os advogado que se dedicam á jurisprudencia, porque o advogado deve pelo menos saber a 

eloquencia do fôro; e a arte de bem fallar, e escrever muito necessaria é aos que houverem de ser 

Deputados nas Assembléas, ou empregados na diplomacia; e uma vez que a rhetorica se ensine 

como convem, mais por modelos do que por aridos preceitos, será mui proveitosa aos fins 

proposto, não sendo tambem indifferente, antes necessaria e util, aos magistrado, que tem muitas 

occasiões de fallar e escrever. 

5º A philosophia racional apura o entendimento e ensina as regras de discorrer, e tirar 

conclusões certas de principios; o que é assaz necessario a todo o homem litterato, e 

particularmente ao jurisconsultos, não só porque tem necessidade de saber discorrer com precisão 

em todas as materias, mas porque sendo certo, que nem todos os casos podem especialmente 
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prevenir-se, e acautelar-se nas leis, de força há de estender-se para casos identicos a identica razão 

de direito. Parte della é alem disto a arte critica, que ensina a avaliar os quilates das provas, e 

conhecer onde se encontra a evidencia moral, ou a certeza deduzida do testemunho por 

documentos, e affirmações verbaes; e a moral, ou ethica, é como a base, ou antes o primeiro 

degráo para o estudo do direito natural, que é a primeira, e a mais fundamental sciencia, que deve 

occupar o animo do jurisconsulto, como o primordial assento da jurisprudencia. 

6º Não é menos necessario, nem menos util o ensino da arithmetica, e geometria; esta pelo 

muito que que concorre para se discorer com methodo, clareza, precisão, e exactidão, e aquella 

porque convem que a saiba, todo o homem, a fim de conhecer o nelhor methodo de conditos, que 

elle póde prestar nos usos da vida, além disto aproveitam muito particularmente ao magistrado, 

advogado, deputado, ou diplomata, que no exercicio dos seus respectivos empregos acharão 

repetidas occasiões de applicar com proveito os principios que tiverem deste dous importantissimo 

ramos das sciencias mathematicas. 

CAPITULO II 

DOS EXAMES PREPARATORIOS 

1º Todos os que pretenderem matricular-se, requererão ao Director deste estabelecimento, 

ajuntado ao seus requerimento as attestações que tiverem dos Professores publicos dos estudos, 

que houvessem frequentado, e de que pretenderem examinar-se; e o Director, nomeado dous 

Professores peritos nas respectivas materias, fará em sua presença proceder por elle a um rigoroso 

exame, cuidando muito em que haja a maior merecerem, na certeza que por motivos de equidade 

ou condescencia mal aproveitarão nos estudos maiores, os que não se avantajaram nos 

preliminares, que são a chave mestre dos outros. 

2º Os examinadores haver-se-hão nos exames das linguas perguntando pelo preceitos geraes 

de grammatica de cada uma dellas, em que fôr feito o exame, e fazendo traduzir os melhores livros 

em prosa, e verso, por ser este o meio de se conhecer exactamente o aproveitamento dos 

examinados na intelligencia da mesma lingua. 

3º No exame de rhetorica perguntarão pelos preceitos em geral, e fazendo analysar alguns 

lugares dos escriptores mais afamados tanto em prosa como em verso, inquirirão onde está o uso 

dos preceitos da aloquencia, e poesia. 

4º Os examinadores de philosophia racional, e moral perguntarão tambem pelas regras da 

logica em geral, e em particular pelas mais importantes sobre a exactidão do raciocinio, e arte 

critica, procurando indagar se o examinando as sabe sómente de cór, ou está em estado de fazer o 

uso conveniente dellas; e na metaphysica perguntarão pelas mais importante, como a liberdade, e 

immortalidade d'alma, a existencia de Deus, e semelhantes. E na ethica examinarão nos pontes 

mais essenciaes, e que mais relação tem com o direito natural, á fim de conhecerem se os 

examinandos tem idéa do conteúdo nesta parte da philosophia, em que relações tem com a moral e 

sciencia dos costumes. 

5º Os de arithmetica, e geometria examinarão en qualquer das operações da arithmetica, 

exceptando com tudo as theorias um pouco mais subidas das progressões e logarithmos; e para se 

certificarem de que o estudante não desenvolve só materialmente, e sem convicção os diversos 

calculos numericos, perguntar-lhes-hão nos lugares proprios pelos principios geraes da numeração 

que lhes farão applicar aquilo de que se tratar, exigindo sempre a razão de tudo. Depois o 

examinando tirará por sorte uma proposição de geometria plana, dando-se-lhe algum tempo para a 

ver, será obrigado a demostral-a, e a sattisfazer a todas as questões que lhe forem propostas, 

demostrando tambem as proposições subsidiarias, que vierem a proposito, se os examinadores 
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julgarem isso necessario para certeza do seu juizo. E porque póde acontecer, que um estudante 

dotado de grande memoria mas carecendo principios, decorre a demostração, e assim illuda os 

examinadores, e obtenha a approvação que não merecer, será conveniente que se lhe inverta a 

posição da figura, e até se mudem as letras della, sanando-se deste modo aquelle inconveniente. 

6º Os examinadores serão dous, e votarão com Presidente, e sómente darão por approvados 

os que o forem por dous votos, accedendo o do Presidente quando houver empate nos dos 

Professores. 

7º Quando já houverem Lentes das cadeiras, que hão de compôr o Curso Juridico, poderá o 

Director nomear um d'entre elles, que mais versado lhe parecer nos conhecimentos dos estudos 

menores, para presidir á estes exames; o qual se haverá pela maneira acima estabelecida. 

CAPITULO III 

DO PLANO DOS ESTUDOS DOS CURSO JURIDICO, TEMPO DELLE E DAS 

MATERIAS QUE SE DEVEM ENSINAR EM CADA ANNO. 

1º O curso completo de direito será de cinco annos, em cada um dos quaes se ensinarão as 

materias, que podem formar um jurisconsulto brazileiro, seguindo a ordem mais natural e 

methodica, á fim de que os estudantes vão como levados por degráos, e pela mão até o fim desta 

carreira. 

2º No primeiro anno juridico haverá duas cadeiras, uma em que seensine natural e publico 

universal, e outra das institutas do direito romano. 

3º Como o direito natural, ou da razão, e a fonte de todo o direito, porque na razão apurada, 

e preparada por boa e luminosa logica, se vão achar os principios geraes e universais para 

regularem todos os direitos, deveres, e convenções do homem, é este estudo primordial o em que 

mais devem de ser instruidos os que se destinam ao estudo da jurisprudencia. Por este motivo o 

Professor desta cadeira, dando as noções geraes do que se entende por direito natural, ou da razão, 

tratará de geraes das leis, cujo complexo fórma este codigo da natureza: dará no principio um 

resumo da sua historia, e da intelligencia que delle tiveram os antigos e modernos, e a verdadeira, 

e genuina que deve ter, afastado os erros dos que com confusão escreveram; e fazendo um resumo 

historico das compilação de Grocio, Puffendorfio, Wolfio, e Thomassio, que apanharam do direito 

romano muitas regras, que a philoshofia dos jurisconsultos tinha suggerido como leis da razão, 

observará que convem considerar todas as relações dos homens, não em abstracto, nem como 

entes separados, e dispersos, mas como cidadãos que já vivem em sociedade. 

4º Extremará com séria critico, e cuidado o direito natural do publico, e das gentes, para não 

haver confusão nas regras que tiver de ensinar, limitando-se o direito natural ao regulamento dos 

direitos e obrigações dos homens entre si, e o publico ás relações sociaes, e aos deveres da massa 

geral da nação para com o soberano, e deste para com ella. 

5º Servir-se-há para este ensino, emquanto não fizer um compedido methodico, claro e 

apropriado aos conhecimentos do seculo, do direito natural de fortuna, ajuntando-se para as suas 

explicações dos principios luminoso de Heinecio, Felice, Burlamaqui, Wolfio e Cardoso, no 

projecto para para o codigo civil, não sendo todavioa escravos das idéas destes autores, mas 

escolhendo só delles, e dos mais que modernamente tem escripto sobre o mesmo objecto, o que 

puder servir para dar aos seus ouvintes luzes exactas, e regras ajustadas, e conformes aos 

principios da razão, e justiça universal, e aos direitos, e deveres dos cidadãos, por maneira que os 

ouvintes fiquem convencidos de que as regras explicadas não tem outros motivos maos do que os 

conselhos e preceitos sãos, e exactos da razão ilustrada, e não autoridade alguma extrinseca. 
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6º Será mui breve e claro nas suas exposições. Não ostentará erudição por vaidade, mas 

aproveitando o tempo com lições uteis, trará só de doutrina o que fôr necessario para perfeita 

intelligencia das materias, que ensinar, e trabalhará quanto lhe fôr possivel por terminar no mesmo 

anno ouvir todas as lições de direito publico. 

7º Acabadas as lições de direito natural, passará o Professor ás do direito publico universal, 

e particular, e explicará as materias que essecialmente se comprehenderem nesta parte da 

jurisprudencia publica: dará uma idéa clara do que entenderam por este direito os tempos 

modernos, apresentando em resumo a historia desta parte da sciencia juridica. 

8º Como porém a base essencial deste direito seja o complexo dos direitos e obrigações das 

nações para com os Soberanos, e reciprocamente, cumpre que com muito discernimento se mostre 

aos discipulos a natureza dos mesmos direitos, e obrigações, e se estabeleçam os seus verdadeiros 

limites, do que depende a tranquilidade publica, e a consolidação do governo. 

9º E sendo hoje mui discutidas estas materias, as explicará com madureza e cuidado, 

servindo-se d'entre os livros modernos, de Brie, Perrault, e de outro qualquer eu parecer mais 

apropriado para o uso das escolas, unindo-lhe as doutrinas de muitas outros homens celebres deste 

ultimos tempo. Exporá mais nas sua lições as diversas formas de governo, já simples, já composto, 

para chegar gradualmente a expôr o em que consiste o governo mixto, constitucional, e 

representativo, fazendo conhecer em theoria, e com apllicação ás modernas constituições, o nexo e 

a influencia de cada uma das diversas fórmas simplices nos governos mixtos; e sendo o ponto 

mais essencial destes governos a divisão dos poderes que constituem a soberania, e o equilibrio 

entre elles mesmo, explicará com muito cuidado esta materia essencial e importantissima, para o 

que muitos soccorros lhe pretará fritot na sciencia da publicista. 

10º Desta materia, mais que em muitas outras, é nescessario formar quanto antes em 

compendido, que contenha com precisão, e clareza as doutrinas que formam o direito publico na 

sua verdadeira intelligencia, e com applicação aos modernos principios. E sendo justo que não só 

tenham os estudantes perfeito conhecimento dos principios liminosos, que foram adpotados na 

Constituição do Imperio, mas que entrem bem na intelligencia delles, o Professor se aproveitará da 

mesma Constituição para explicação do direito publico, particular, nacional com o discernimento, 

e sizo que exige tão importante objecto. 

11º Na Segunda cadeira deste anno explicará o Professor as institutas do direito romano. 

Como este tem servido da base á maior parte dos codigos civis das nações modernas, e muito delle 

se aproveitaram os compiladores das leis que nos regem, deve haver um conhecimento bem que 

elementar, deste direito comalgu ma extensão e profundidade. Exporá por tanto o professor uma 

historia em resumo do direito romano, notando as diversas épocas digesto, do codigo, e das 

novellas; do uso, e autoridade que tem tido entre nós, explicando que foi sempre subsidiario, e 

doutrinal, que nunca teve autoridade extrinseca, como mui doutamente observaram os autores dos 

estatutos da Universidade de Coimbra, authenticamente o declarou a Lei de 18 de Agosto de 1679. 

12º Como porêm não só muitas das nossas leis são tiradas do mesmo corpo de direito 

romano, mas até elle contém muitos casos definidos que na falta de lei nacional devem servir no 

fôro, quando forem fundadas em boa razão, covem estudar as doutrinas geraes, que vem nas ditas 

institutas, e fazer nos lugares parellos menção do que se acha decidido no preferido codigo, 

digesto, e novellas, explicando com clareza os principios geraes das descisões romanas, para 

conhecer - se o que merece consideração, applicação por se fundar em direito natural, e o que deve 

ser repprovado por não Ter esta base, e vir sómente dos costumes do povo romano, ou de outras 

quaesquer origens, que o tornem inadmissivel, e fara mui discreta selecção para serem omittidas 

aquellas doutrinas, que por semelhante motivos devam ser regeitadas. 
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13º Contendo as mesmas institutas muitos deste defeitos é mais apropriado o uso do 

compendio de Waldek, que as resumiu, rejeitando o que já não convinha estudar, em quanto o 

Professor não fizer novo compendio, no qual observe, quanto lhe seja possivel um methodo 

semelhante, e demais lhe acrescente o uso pratico, que cada doutrina tem, ou pode vir a ter pelas 

razões já dadas, pondo no fim de cada paragrapho ou capitulo, que são ou não reprovadas pelo 

direito brazileiro as materias que nelle se contiverem, á maneira do que observou Heinecio no 

compendio das Pandectas, onde aponta sempre em lugar compete o que se observa - jure Germano 

- Haver-se-há porem o referido Professor com muita cuidado nesta explicação de observancia, 

poquanto não convido estudar o direito senão pelos motivos exposto, releva que os estudantes o 

ouçam e aprendam sempre como fito na sua applicação á pratica do fôro. O Professor apontará aos 

seus ouvintes os livros onde se acham as doutrinas que houver expendido, para as irem estudar 

com mais vastidão, e tirando-se deste Curso juridico estudo profundo, que na Universidade de 

Coimbra se faz do corpo do direito romano em dous annos consecutivso, além do tempo que se 

despende com as institutas, é mister que os estudantes tenham sempre um cabal conhecimento das 

isntituição mais geraes do mesmo direito, como melhor se explicará quando se tratar do 3º e 4º 

anno. 

CAPITULO IV 

DOS ESTUDOS DO SEGUNDO ANNO 

1º No segundo anno haverá, tambem duas cadeiras, Na 1ª se explicará o direito das gentes, 

universal, e pacticio e o diplomatico. O Professor della dará primeiramente uma idéa geral desta 

parte da jurisprudencia, e da historia dos seus progressos; e mostrando a intelligencia diversa e 

equivoca que lhe deram os antigos, exporá com sufficiente clareza, e restrição o verdadeiro ponto 

de vista, em que ella deve ser encarada, servindo-lhe como de simples como de simples these, que 

é o direito natural applicado ás nações, idéa geral e luminosa, fundada no principio de que com 

estes corpos moraes se verificam as mesmas regras, e justiça universal, que tem lugar de uns 

cidadãos para com outros. 

Mostrará que os autores antigos não trataram como convinha, havendo muitas obras em que 

é explicada com bastante confusão, como sevê em Grocio, Puffendorfio e outros; e bem que em 

Watel se encontrem mais bem organizadas e regulada a lei das nações e por isso lhe convenha o 

titulo de direito das gentes, que deu aos seus livros, comtudo ainda nelles apparecem confundidas 

com estas materias as do verdadeiro direito publico; e até modernamente o escriptor da sciencia do 

publicista chamou ao direito natural, direito das gentes. Pelo que, antes de entrar na explicação do 

verdadeiro direito das gentes, expenderá com toda a cautela a exaucta noção do direito das gentes 

universal, distinguido-o do pacticio e particular. Por isso que o primeiro contem preceitos, e regras 

de justiça universal, emquanto o segundo tem só por objecto a particular, a qual provém dos 

tratados celebrados entre algumas nações e quem vem a terem força pelo ajuste reciproco dellas. 

1º Servirá de compedio para estas lições o resumo de rayneval, ajudando de watel, 

Heinecio, Felice e outros, para o direito das gentes universal e pacticio, e o Professor dará uma 

idéa geral do que constitue este segundo direito; fazendo uma resenha dos principaes tratados que 

se tem tornado como uma Segunda lei das nações, aproveitando-se para este objecto da obra de 

Malby no direito publico da Europa e da colleção geral de Dumond e Martens. 

2º Continuará o mesmo Professor explicando aquella parte do direito das gentes, que se 

chama diplomatica e contém as verdadeiras regras hoje em dia assentadas pelas nações em 

particulares tratados, que regulam não só as isenções e privilegios dos agentes diplomaticos, suas 

ummunidades, os diversos gráos da sua representação; etiquetas de côrtes, e ceremonias publicas; 

fórmas das diversas cartas de crença, e de outros papeis ministeriaes, mas tambem as maximas 

geraes e especiaes da politica, e das negociações diplomaticas. Servirá de compedio para estas 
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doutrinas o direito das gentes de Martens, ajudado do manual diplomatico do mesmo autor e das 

obras de Plassan e Isambert, e de outras desta natureza, e que há mui grande cópia. 

3º O Professor da 2ª cadeira explicará do direito publico, maritimo, commercial. Quanto á 

primeira parte, mostrará em que consiste este direito publico maritimo que é deduzido dos 

preceitos do direito das gentes, e das especulações maritimas, e convenções das nações 

navegadoras, e guerreiras, separando-o, e distinguindo-o do dieito commercial, com quem todavia 

tem mui estreitas ligações. Fará ver como elle se acha nas relações politicas dos povos, entra nas 

discussões diplomaticas, e preside á manutenção da justiça, e equidade na distingui a França, e 

quanto se deve ás ordenanções de Luiz XIV, e seus sabios commentadores, e que conhecendo-se a 

sua importancia se instituiu a poucos annos uma cadeira particular para este ensino em uma das 

Universidades de França (1). 

4º Tratará das questões de grande monta, que se tem suscitado a este respeito, e explicará a 

doutrina importante dos direitos das nações neutras á respeito das belligerantes, dos mares 

territoriaes, pescarias, outros deste genero. Servirá de guia e de compedio á obra de Azuni sobre o 

direito maritimo, ajudado pelas doutrinas de Boucher, Peuchet, Lampredi, Hubner, Galliani, 

Codigo das Prezas, e outros. 

5º Seguirá o mesmo Professor dando lições de direito commercial, nas quaes exporá com 

muita precisão e clareza o que respeita á historia deste direito, á natureza em geral das materias, 

que lhe pertencem, e quanto finalmente foi desconhecido das nações antigas, e quasi ignorado no 

direito romano, onde poucas decisões se encontram analogas a esta materia, e fará muito por que a 

sua explicação seja regulada pelos principios de direito, mostrando que as decisões tem 

fundamento nelle e não em simplices factos, e arestos; e bem que em algumas nações, como a 

Inglaterra, tenham elles observancia, no mesmo arestos se vai encontrar os solidos principios de 

razão e justiça universal, pelos quaes se dirigiram os julgadores, que os lavraram. 

6º Servirá de compedio o Codigo francez de Commercio pela sua brevidade, e clareza, e 

universalidade de doutrinas, ajudando-se o Lente das muito boas obras que há sobre este objecto, 

como o Consulat del Mare, Traité des Assurances, Abot, sendo recommendaveis entre todas as de 

Pardessus e Boucher sobre o direito commercial, e principalmente as so sabio autor do direito 

mercantil, que muito bem ajustou as regras geraes ao direito mercantil nacional. 

CAPITULO V 

DOS ESTUDOS DO TERCEIRO ANNO 

1º Neste anno e no seguinte devem os respectivos Professores explicar todo direito patrio, 

publico, particular, e criminal, porquanto preparados os estudantes com as materias elementares 

dos primeiros dous annos, em que aprenderão as doutrinas das primitivas fontes de direito, 

iniciados nas maximas geraes do direito natural, publico, e das gentes, e na s instituições do direito 

romano, estão aptos para estudarem a fundo o que é da legislação patria em geral. Para que os 

alunos possam vir a ter um perfeito conhecimento de toda a legislação patria, convem que o estudo 

della se distribua entre o 3º e 4º anno, havendop em cada um delles dous Professores. 

2º Haverá portanto neste anno dous Professores. O primeiro começará por dar em resumo a 

historia do direito patrio, remontando-se aos principios a monarchia portugueza, referindo as 

diversas épocas do mesmo direito, os diversos codigos, e compilações que tem havido, sua 

particular historia, e tudo mais que fôr necessario para que os estudantes conheçam a fundo a 

marcha, que tem seguido a sciencia do direito patrio até o presente. Depois desta explicação, que 

deve ser resumida, e conter só o essencial, dando tambem uma abreviada noticia das fontes 

proximas do direito, passará o Professor a explicar o direito publico patrio, definindo-o 
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competentemente, e extremando-o do particular, e regulando-se pelas disposiçoes geraesdo direito 

publico universal, fará applicação dos seus principios ao que ha semelhante na legislação patria, e 

dará a conhecer aos seus ouvintes a constituição antiga da monarchia, e a actual do Imperio, 

fazendo as explicações convenientes dos seus diversos pontos mais essenciaes, expondo com 

clareza a fórma da legislação antiga e moderna; a administração da Justiça e Fazenda; a 

organização dos Tribunais actuaes, e dos que se lhes hão de substituir; a natureza dos tributos, e 

imposições publica; modo de as lançar, e arrecadar; a jurisdicção suprema para o estabelecimento 

das leisl, creação, e provimento de officios, e instrucção publica. 

3º na explicação e todos estes artigos, e dos mais que são relativos ao direito publico, se 

regulará o Professor pelos escriptores mais modernos, e philosophos, como fica explicado no cap. 

3º § 4º, fazendo applicação particular de suas doutrinas ao que é decidido nas leis patrias, e 

ensinando o uso que do direiro publico universal tem feito os supremos legisladores da monarchia, 

e ora o Imperio do Brazil, para satisfazerem nos seus Estados aos importantissimos fins da mesma 

legislação universal da natureza, pois é muito conveniente que os juristas saiam da escola bem 

aproveitados em cousa de tanta importancia. 

4º Algumas das mencionadas doutrinas vem explicadas no Direito Publico Patrio de José de 

Mello, que se podem e devem aproveitar. Como porém este livro fosse escripto em tempo em que 

não eram ainda bem conhecidos os principios do direito publico philosophico, é de necessaria 

obrigação formam Lente um compendio resumido, e a apropriado a este objecto. 

5º O mesmo Professor explicará tambem os principios elementares do direito publico 

ecclesiastico, universal e nacional, porque é absolutamente necessario saber-se esta parte da 

jurisprudencia, pois nella se ensinam os direitos do governo civil em geral sobre materias da 

igreja, ocorrendo muitas vezes casos desta natureza, que os advogados devem defender, e os 

magistrados resolver, cumpre que os conheçam, e tanham sciencia dos motivos, e razões em que 

elles se fundam, e em que é tambem estribado o direito publico ecclesiastico brazileiro. Para 

ensinar esta materia ha o compendio de Gmeinero sobre o direito publico ecclesiastico universal, 

que se póde ajudar das doutrinas de muitos outros sabios dessa mesma ordem, como Fleury, 

Bohemero, e outros; e para o direito publico ecclesiastico nacional servirá o capitulo inscrpto - De 

Jure principis circa sacra - que vem no direito publico de Paschoal José de Mello, acrescentando 

o Professor o mais que achar espalhado nas ordenações e leis, que depois tem sido promulgadas. 

6º O segundo Professor explicará o direito patrio particular, e convindo que os estudantes 

juristas tenham como um systema de toda a legislação patria, de modo que senhores de todo elle, 

possam governar-se no estudo do vasto corpo da jurisprudencia patria, servir-se-ha o referido 

Professor das instituições de direito patrio de Paschoal José de Mello, dividindo-se estes 

compendio pelos Professores do 3º e 4º anno, por tratados - De Jure personarum, e - De Jure 

rerum, e no segundo os - De obligationibus et actionibus, e - De Jure criminali - Além de boa 

ordem das materias, e systemas de principios, que se encontram neste livro, tem a vantagem de ser 

este systema corforme ao que seguiram os compiladores das institutas do direito romano, que se 

mandar ensinar no primeiro anno, e além disto o autor das institutas do direito patrio seguiu o 

methodo de trazer as doutrinas de direito romano correlativas ás instituições patrias, o que muito 

conduz para o perfeito conhecimento do direito patrio. 

7º O Professor explicará não só os textos da ordenação, que vierem no dito systema, 

explorando-os com toda a clareza, e individualização, fazendo conhecer quaes são os de origem 

portugueza, quaes deduzidos da fonte pura do direito natural, e publico universal, e quaes enfim os 

deduzidos de leis romanas, combinando não só os lugares parallelos, e aplanando as difficuldades, 

que se encontrarem, mas tambem acrescentando as leis posteriores, que as modificaram, ou 

revogaram, e a intelligencia que se lhes tem dado no uso pratico do fôro. Quando as leis forem 

deduzidas de direito romano, dará uma idéa geral dessa legislação que tem na pratica e fôro patrio. 
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8º Exporá o uso moderno que entre nos se faz, ou deve fazer daquellas doutrinas, e dos 

inconvenientes que se encontram na sua applicação, se os houver, fazendo conhecer as 

interpretações boas, ou más, que das mesmas leis tem feito os imperitos commentadores das leis 

patrias, mostrando que fóra da discreta interpretação usual, deve só servir de regra a genuina e 

textual intelligencia, fundada nos principios luminosos da razão ilustrada, e nas regras do solido 

direito patrio. 

9º Explicará mais a jurisprudencia, que está determinada para os casos omissos na 

legislaçãopatria, de maneira que em materias civis sirva o que está disposto em direito romano, 

quando fôr conforme á boa e sã razão, ou ao direito natural, e quando fór a materia economico - 

politico - commercial, a legislação que já aprenderam relativa a estas partes da jurisprudencia, e 

seguida na pratica das nações illustradas. 

CAPITULO VI 

DOS ESTUDOS DO QUATRO ANNO 

1º O primeiro Professor explicará as materias acima indicadas, pelo tratado inscripto - De 

obligationibus et actionibus. - Em todas as doutrinas nelle comprehendidas seguirá o mesmo 

methodo prescripto ao Professor do 3º anno. Quanto chegar ao tratado - De actionibus - terá 

occasião de explicar mais largamente muitas das doutrinas do direito romano. porquanto são as 

acções nominadas, ou innominadas, deduzidas das obrigaçoes, e estas oriundas de contractos, 

quasi contractos, delictos, quasi delictos, que tem seu assento no corpo das leis romans, d'onde 

vieram para o uso moderno da jurisprudencia patria. Comvem muito que os Professores, além de 

ahi explicarem toda a sua natureza, e relações e a materia que lhes eé correspondente em direito, 

mostrem o uso moderno, que ellas tem no fôro, servindo-se dos optimos livros de Strikio, e 

Bohemero - De actionibus - , ondese acham descrptos os principaes attributos de cada uma, e os 

pontos com que se devem illidir ou contestar, merecendo tambem lugar pela sua brevidade 

exactidão, o portuguez Caminha - De libellis. 

2º Acabada a explicação das materias das obrigações, e acções, passará o Professor ao 

tratado - De Jure Criminali - , e depois de expôr a historia do nosso fôro criminal, as diversas 

crises por que tem passado, e o seu estadeo actual, proporá um systema de direito criminal mais 

philosophico, e regulando pelos elementos de uma critica bem apurada, no qual fará ver o que é de 

justiça, e utilidade nas penas, mostrando que é maxima elemetar em um systema de legislação 

criminal o não ficar impunido o delicto, e do damno por elle causado á sociedade. Dará idéa de um 

systema de processo criminal, regulando segundo os principios das nações mais polidas, e dos 

melhores escriptores desta materia, e em que se ajuntem simplicidade, e exactidão na indagação 

dos delictos, com a menor oppressão do accusado, sem se offenderem illegalmente as garantias da 

liberdade individual, seguindo as suas doutrinas, e principialmente as celebre filangieri, que 

d'entre todos foi talvez o unico que ajustou a philosophia ao que mais póde verificar-se na pratica, 

aproveitando-se tambem as doutrinas de becaria, Bentham , Pastoret, Bernarde, Brissot, e outros. 

3º Dará uma explicação do processo criminal por jurados, referindo em recurso a historia de 

sua origem: a applicação que tem tido nas nações antigas, e modernas, dos motivos que a 

justificam, e o tornam util aos accusados, e proveitoso ao bem da sociedade, sendo estes os que 

fizeram adptar na Constituição do Imperio; servindo-se das doutrinas explicadas pelo mesmo 

Filangieri, Cottu, Saint Aignan, e Aragão. 

4º Mostrará quanto o systema das nossas leis criminaes, quer na fórma do processo, quer na 

classificação dos delictos, e determinação das penas, se afasta deste justo regulamento, pelas idéas 

do tempo em que foi escripto; e pela falta que então havia dos conhecimentos luminosos do 

presente seculo, e servindo-se tratado explicará o systema criminal patrio, e o uso que delle se 
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deve fazer aclarando as reflexões, que a este respeito judiciosamente faz o autor do mesmo 

tratado, que muito bem applicou a nossa jurisprudencia as doutrinas philosophicas dos melhores 

autores já conhecidos no seu tempo. 

5º O segundo Professor deste anno lerá economia politica, porque, já preparados com os 

conhecimentos anteriores, tem os discipulos o espirito mais apto e medrado para comprehender as 

verdades abstractas e profundas desta sciencia. Dará aos seus ouvintes um a idéa clara, e do que 

por ella se deve entender, explicando lhes que o seu principal objeto é produzir, fomentar, e 

augmentar a riqueza nacional. Extremal-a-ha da politica, e de todas as outras partes da 

jurisprudencia em geral, mostrando a differença que existe entre cada uma dellas e a primeira. 

Fará ver por via de uma historia resumida a origem, progressos, o actual estado desta sciencia, que 

andando espalhada, e confundida entre as outras, de tempos modernos pra cá, começou a formar 

uma sciencia particular. Dará noticia das diversas seitas dos economistas, dos demasiadamente 

liberaes, dos que segem o systema commercial, ou restricto, e dos que trilham uma vereda média, 

e dos motivos que justificam a cada um em particular. Fortificará suas doutrinas com o uso das 

nações illustradas, fazendo ver mais por preceitos accommodados á pratica, do que por theorias 

metaphisicas e brilhantes, o uso que della se deve fazer, para augmentar os mananciaes da publica 

riqueza. Servirá que compendio o celebre cathecismo de J. B. Say, que contendo verdades 

simplices, elementares, e luminosas, e que podem fortificar-se com as doutrinas mais amplamente 

expedidas no tratado de economia politica do memo autor, é um livro proprio para servir-se-ha das 

obras de Smith, Maltus Ricardo, Sismondi, Silmondi, Godwen, Storch, Ganih e outros, bem como 

dos opusculos do sabio autor do direito mercantil, para dar ás verdades concisamente expendidas 

no mencionado cathecismo toda a extensão, de que são suscptiveis. 

CAPITULO VII 

DO QUE É COMMUM AOS PROFESSORES DO TERCEIRO E QUARTO ANNO 

1º Sendo regulados os estudos do Curso Juridico em ordem a formar-se um consummado 

jurisconsulto brazileiro, e devendo consistir a pericia deste não só em saber os preceitos da 

jurisprudencia, mas tambem e particularmente na judiciosa pratica e applicação dos mesmos 

preceitos, convem que se vão desde logo afazendo os estudantes ao habito de applicarem os 

conhecimentos theoricos á pratica de advogar, e de julgar. Por este motivo devem os Professores 

de ambos estes annos mostrar aos seus discipulos o uso pratico que tem no fôro as doutrinas que 

ouviram, e expender as divesas maneiras, por que se empregam tanto no fôro civil, como no 

criminal. 

CAPITULO VIII 

DOS ESTUDOS DO QUINTO ANNO 

1º Haverá neste anno tambem duas cadeiras. O Professor da 1ª se occupará em explicar por 

analyse alguns textos; e principiando por duas das leis romanas, que mais celebre forem ou por sua 

doutrina, ou pela applicação que poderem ter no fõro patrio, passará depois a nalysar alguma 

decisão patria do corpo das ordenações, ou algumas leis. 

2º Nestas analyses mostrará origem jurudica da materia; a justa combinação de principios 

elementares de direito natural, que lhe são relativas; a jurisprudencia analoga das nações polidas, e 

a applicação que tem no fôro nacional, acostumando assim os ouvintes não só a chegarem ao 

perfeito conhecimento das leis, plo methodo analytico, como a escreverem pelo mesmo methodo 

as dissertações, e fazendo-lhes adquirir a pratica para as allegações de ponderação, que houverem 

de fazer no fõro, e causas celebres. 
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3º Ensinará tambem a hermeneutica juridica, ou a arte de interpretar as leis, para que 

conhecendo os ouvintes as diversas especies de interpretações, possam perfeitamente usar dellas 

nos textos difficieis ou complicados, e estabelecerá os limites da que toca ao jurisconsulto, 

advogado, ou magistrado. Fará ver que authentica é só propria do legislador, e que lhe ficou 

pertecendo pela celebre disposição da Lei de 18 de Agosto de 1769, e mui bem explicada na 

Constituição do Imperio. Servir-se-ha o Professor na explicação dos principios da hermeneutica 

em geral, e especialmente da juridica do tratado de hermeneutica do celebre Eckard e outros; mas 

principalmete lhe servirá de guia não só a já citada Lei de 18 de Agosto de 1769, como o tratado 

de interpretação de Paschoal José de Mello. 

4º O Professor da segunda cadeira deste anno occupar-se-ha na exposição do uso pratico de 

direito, e explicará por conseguinte todas as materias que lhe são relativas,a fim de que os 

estudantes fiquem certos da maneira, por que praticamente hão de usar das doutrinas, que 

aprederam no estudo as leis patrias. 

5º Começará por dar uma historia resumida do processo judicial, civil, e criminal, que tem 

havido entre nós, expondo a sua origem, variações que tem tido, males que tem produzido, e 

quanto por elles tem padecido a administração da justiça, pela má intelligencia que os praxistas 

tem dado a algumas das leis que o estabeleceram, e por alguns defeitos intrisecos dellas. 

6º Mostrará com individualização e clareza como muitas das cautelas e formulas 

introduzidas para garantia do direito de propriedade, e da liberdade individual dos cidadãos, pelo 

abudo se tem tornado em tropeços, e enredos, que dammam a expedição dos processos, e trazem 

prejuizos, e inconvenientes aos direitos dos litigantes. 

7º Distinguirá o processo civil do criminal, e o ordinario do summario, expondo os 

commodos, e inconvenientes que ha entre um e outro, e as partes essenciaes que nelles se devem 

conter, extremendo entre ellas as que de força são impreteriveis, e as que se tem introduzido 

desnecessariamente. 

8º Depois se explicando e expendido tudo quanto ha relativo a estas partes do processo, não 

se contentará só com esta theoria, e pois que o fim da instituição desta cadeira, é fazer versados na 

pratica do fôro os estudantes, reduzirá com exactidão a ella a maior parte das suas lições. Para este 

fim nomeará d'entre os estudantes os dous contendores, autor, réo, escrivão, e advogado, em 

primeira instancia, e escolhendo uma questão que lhe parecer mais apropriada, fará que o 

advogado do autor proponha a acção, e deduza o libelo, e o do réo a contrariedade, ou excepção 

que convier, e seguindos os termos, que a lei prescreve para as audiencias, e passando-se ás provas 

no tempo competente, arrazoarão a final os dous advogados, e o Juiz proferirá a final a sua 

sentença. 

9º Esta será embargada, ou appellada para instancia superior, e deferindo-se os embargos 

pelo Juiz da Primeira sentença, antes que passe esta a ser appellada, e a ensinar o que se pratica na 

instancia superior, explicará toda a natureza e occasião dos agravos de petição ou instrumento, e 

auto do processo, o fim por que os instituiu a lei, e os abusos que delles se tem feito. 

10º Levado o processo á segunda instancia, por meios de appellação ou agravo ordinario: 

cuja natureza explicará, nomeará para juizes della d'entre os estudantes quantos forem necessarios 

segundo a lei, e depois se farão os actos necessarios até final sentença. 

11º Como na lei ha tambem o processo de revista admittida nos casos na mesma 

assignalados, fará o Professor observar o mesmo que nos anteriores, nomeando as pessoas 

necessarias até a final decisão. 
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12º No processo criminal se hão de praticar com as defferenças relativas as mesmas fórmas 

acima expostas, e o Professor fará ver aos seu ouvintes a differença que vai de um a outro 

processo, para que muito concorrerão as doutrinas que aprenderam nos annos antecedentes. 

13º Tanto em um como em outro processo, á medida que forem apresentando os nomedos 

advogados os diversos artigos, razões, e os que servirem de Juizes as sentenças, o Professor far-

lhes-ha ver os defeitos, erros e faltas que houveram, emendando-as para que vão conformes a 

direitos, e neste exercicio aproveitem para se tornarem habeis advogados e juizes. 

14º E como verdadeira sciencia pratica não consiste só em saber formalizar os diversos 

artigos, razões finaes e sentenças, e outros actos judiciaes, mas tambem em muitos escriptos 

extrajudiciaes, mas tambem em muitos escriptos extrajudiciaes, como escripturas e testamentos, 

procurações, etc.; deve o mesmo Professor faze-os compôr pelos estudantes, a fim de os saberem 

fazer, e conhecerem as cousas que são da essencia de semelhantes papeis, e os motivos por que 

devem ser incluidas e os que sem rigorosa necessidade sem tem introduzido, sobrecarregando de 

palavras escusadas os instrumentos publicos, que devem sempre ser simplices, claros e precisos. 

15º Para entreter nestes exercicios praticos os estudantes da aula, e para diversificar as 

materias, serão tantas as demandas instituidas a esse fim quantas poderem haver segundo o 

numero que é necessario de autores, réos, advogados e juizes, procurando sempre que hajam 

processos civis e tambem criminaes, e adestrando os mesmos estudantes tambem em compor os 

requerimentos que são necessarios, não só para instituir as demandas civis e criminaes, mas 

tambem para os incidentes que occorrerem. 

16º Para compendio desta aula, e para ensino das materias que devem saber os estudantes 

relativas a este objecto, servirá a obra ou tratado de processo escripta pelo Professor Peniz, 

ajuntando o Lente as observações, que os seus conhecimentos e pratica lhe tiverem ministrado, ou 

para notar os defeitos dos praxistas, e erros do fôro, ou para confirmar a praxe nelle seguida por 

ser conforme com a lei, recommendando tambem a observancia das regras, que assim estiverem 

conformes com as determinações de direito. 

CAPITULO IX 

DAS MATRICULAS 

1º As matriculas começarão no principio de mez de Março, fazendo-se pelo Secretario um 

livro competente, rubricado pelo Director. Nelle se escreverão os nomes dos pretendentes e de 

seus pais, sua patria e idade. Precederá despacho do Director, o qual o não concederá sem lhe 

serem apresentadas as certidões de idade, e de approvação de todos os exames preparatorios. 

2º Nos primeiros cinco annos, contados do começo litterario do Curso Juridico, permittir-

se-ha os estudantes o poderem matricular-se no 1º anno juridico sem o exame de arithmetica e 

geometria, sendo porém obrigados a fezel-o em qualquer tempo, que lhes fôr conveniente, antes 

do acto da formatura, sem o qual não serão admittidos a ella. E esta determinação, ou excepção da 

regra geral tem motivo em que actualmente se não acharão preparados os estudantes, que 

desejarem entrar neste Curso, e portanto passados os referidos cinco annos ninguem mais será 

admittido sem o mencionado exame, na fórma do paragrapho antecedente. 

3º No fim do mez de Outubro, em que findará o anno lectivo, se fará a segunda matricula 

para a verificação da primeira, e para constar assim da resistencia dos estudantes em todo o anno 

lectivo, fazendo-se o competente termo de encerramento. 
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4º Em cada uma das referidas matriculas pagará o estudante a quantia de 25$600, que será 

applicada para as despezas do estabelecimento, apresentando o competente conhecimento do 

thesoureiro que se nomear. 

CAPITULO X 

DOS EXERCICIOS PRATICOS DAS AULAS 

1º As aulas devem começar logo no mez de Março, assim que findarem as matriculas, e 

acabarão no fim do mez de outubro. 

2º Em cada uma dellas durarão as lições por espaço de hora e meia. O Professor gastará a 

primeira meia hora em ouvir as lições, e o mais tempo em explicar o compendio. 

3º No sabado de cada semana, haverá um acto, em que tres estudantes defenderão, e seis 

perguntarão sobre uma materia, que d'entre as explicadas naquellas semana o Professor desgnar na 

vespera. Os nomes dos que devem entrar neste acto se tirarão por sorte de uma urna, onde devem 

entrar os de todos os estudantes da aula. Os primeiros tres que sahirem serão defendentes, e os 

outros seis arguentes, competindo dous deste a cada defendente pela ordem com que sahirem os 

nomes da urna. 

4º No fim de cada mez darão os Professores aos seus respectivos discipulos um ponto, 

escolhido entre as doutrinas que lhe houver explicado, para uma dissertação por escripto em lingua 

portugueza, na qual terá lugar de notar o progresso dos conhecimentos, e o bom gosto de escrever 

dos estudantes, e servirão estas dissertações, do mesmo modo que as sabbatinas e lições, para o 

juizo que de cada um deve formar o seu Professor. 

5º Haverá Continuos de confiança, os quaes tendo lista de todos os estudantes matriculados, 

apontarão as suas faltas, e os Professores farão tambem suas lembranças para as conferirem com 

as dos Continuos, e se conhecer afinal se o estudante aproveitou o anno pela sua frequencia, e 

pode ser admittido a exame. 

6º Quinze faltas sem causa, e quarenta ainda que justificadas sejam, bastam para fazerem 

perder o anno, não devendo prevalecer motivo de qualidade alguma para relevar desta perda o 

estudante que tiver as mencionadas faltas. 

CAPITULO XI 

DAS HABILITAÇÕES E DOS PONTOS PARA OS EXAMES 

1º Findo o anno letivo, e feita a segunda matricula, haverá uma Congregação geral dos 

Lentes, na qual se tratará das habilitações dos estudantes. Alli por tanto, á vista do livro das 

matriculas, e das listas dos Continuos conferidas com as dos Professores, se decidirá quaes dos 

estudantes ter perdido o anno, e quaes o aproveitaram, e estão nos termos de serem admittidos a 

exame, e tambem se designarão os Lentes que hão de examinar, marcando-se os diversos termos 

que deverão formar, a fim de se obter a melhor ordem possivel nestes trabalhos. 

2º Formar-se ha uma lista de todos os estudantes habilitados, segundo a ordem dos annos, e 

antiguidades das matriculas, assignando-se o dia e hora para exame de cada um. 

3º O ponto será tirado na vespera do exame, fazendo-se de modo que o estudante tenha 

vinte e quatro horas para estudar. Os Lentes de cada anno alternadamente serão presentes quando 
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os seus discipulos tirarem o competente ponto, e o Secretario da Faculdade assistirá tambem para 

as devidas cópias para serem enviadas aos examinadores. 

4º Os estudantes do 5º anno deverão ter quarenta e oito horas para estudaremo seu ponto, 

porque são estes exames mais complicados que os outros. 

5º O estudante, que não comparecer no dia e hora, que lhe tiver sido assignalada para tirar 

ponto, ficará para o fim de todos os seu respectivo anno. 

6º Os Lentes de cada anno combinados arranjarão os pontos, em que devem ser examinados 

os seus respectivos discipulo, incluindo nelles doutrinas de ambas as cadeiras, e as de mais 

importancia. Estes pontos deverão sujeitar-se á approvação da Congregação geral dos lentes, sem 

a qual não poderão entrar na urna. 

CAPITULO XII 

DA FORMA DOS ACTOS 

1º Finda a segunda matricula, começaram os actos e os Lentes dos diversos annos 

presidirão alternativamente aos exames dos seus discipulos. Nos 1º, 2º, 3º e 4º anno, haverá dous 

examinadores, cada um dos quaes argumentará por espaço de meia hora sobre as materias do 

ponto. 

2º No fim do exame, ou exames, virá o Secretario da Faculdade á aula, onde elles se 

tiverem feito, trazendo o livro destinado para os termos de approvação e reprovação, e fechadas as 

portas votarão os Lentes por escruvação , fechadas as portas cotarão os lentes por escrutinio com a 

letra A ou R, signal de approvação ou reprovação. O Secretario abrirá a urna, e lavrará logo o 

competente termo da decisão que achar, o qual será assgnado pelo Lentes examinadores e 

Presidente. 

3º Entender-se-hão totalmente reprovados, sem excepção de anno, os estudantes que 

tiverem dous RR, e simplesmente approvados os que tiverem um só. Estes poderão matricular-se 

nos annos seguintes; mas os primeiros no caso de quererem continuar o Curso Juridico, serão 

obrigados a frequentar de novo o mesmo anno, em que houverem sido reprovados de todo; 

succedendo porém que sejam assim reprovados dous annos consectivos, não poderão ser mais 

admittidos a frequentar terceira vez o mesmo anno. 

4º No 4º anno, feito o exame, e sendo approvado o estudante, receberá o gráo de Bacharel, 

que lhe será conferido pelo Presidente do acto, precendendo juramente de ofender e guardar a 

Constituição do Imperio. 

5º No 5º anno serão tres os examinadores, que hão de pergunatr na materia do ponto, e o 

Presidente argumentará na dissertação, que o examinando deve fazer sobre um objecto, que para 

esse fim lhe sahirá tambem por sorte. Durará este exame duas horas, e cada argumento será de 

meia hora. 

6º A dissertação será feita em portuguez, e plo methodo analytico, recommendado no cap. 

8º § 2º para as analyses do 5º anno. 

7º Este acto deve ser o amis rigoroso, porque é o ultimo que faz o estudante para ser 

Bacharel formado, e merecer o respectivo titulo, com o qual póde exercer os mais importantes 

empregos do Estado. 
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CAPITULO XIII 

DO GRÁO DE DOUTOR 

1º Se algum estudantes jurista quizer tomar o gráo de Doutor, depois de feita a competente 

formatura, e tendo merecido a approvação nemide discrepante, circumstancia esta essencial, 

defenderá publicamente varias theses escolhidas entre as materias, que aprendeu no Curso 

Juridico, as quaes serão primeiro apresentadas em Congregação; e deverão ser approvadas por 

todos os Professores. O Director e os Lentes em geral assistirão a este acto, e argumentarão em 

qualquer das theses que escolherem. Depois disto assentando a Faculdade, pelo juizo que fizer do 

acto, que o estudante merece a graduação de Doutor, lhe será conferida sem mais outro exame, 

pelo Lente que se reputar o primeiro, lavrando-se disto o competente termo em livro separado, e se 

passará a respectiva carta. 

2º As cartas, tanto dos Doutores como dos Bachareis formados, serão passadas em nome do 

Director, e pro elle assignadas, e levarão um sello proprio, que lhe será posto por ordem do 

Professor, que houver dado o gráo. 

CAPITULO XIV 

DAS CONGREGAÇÕES 

1º Além dos casos ordinarios já mencionados, ajuntar-se-hão todas as vezes que o Director 

julgar conveniente. Tudo o que fôr tendente ao bom andamente e prosperidade deste 

estabelecimento, e assentado em Congregação, será proposto a Sua Magestade Imperial pela 

Secretaria de Estado competente, a quem se deve dirigir o Director. 

2º A Congregação será sempre presidia pelo Director, e na sua falta pelo Lente mais 

graduado. 

3º Será Secretario della o Professor substituto mais moderno, e n' um livro rubricado pelo 

Director escrevará as actas de tudo que se decidir , as quaes serão assignadas pelo mesmo Director 

, e plos Professores que se acharem presentes. 

CAPITULO XV 

DOS PREMIOS 

1º Acabadas as actas haverá ainda uma Congregação, a qual fechará os trabalhos do anno 

lectivo. 

2º Nesta Congregação se tratará se conferir premios a dous dos estudantes de cada anno, 

que pela sua frequencia, lições, dissertações, actos, e até por sua conducta, mostraram ter mais 

merecimento, Os premios serão de 50$000 cada um. 

3º Os Professores proporão para os premios aquelles dos seus respectivos discipulos, que 

julgarem mais dignos, e procedendo-se á votação por escrutinio, se conferirão os premios por 

uniformidade de votos. E como ninguem possa estar tanto ao facto da capacidade dos estudantes 

como os seus proprios Professores, merecerá particular consideração na distribuição dos premios a 

informação e parecer dos mesmos Professores. 
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4º Não sendo de rigorosa necessidade, nem convido que haja premios em todos os annos do 

Curso Juridico, quando em alguns delles não houverem estudantes de distincto saber e 

merecimento, em tal caso os Professores daquelle anno não farão proposta alguma para premios. 

5º Se acontecer que em algum anno os Professores encontrem mais de dous estudantes 

igualmente dignos de premio, deverão propôr a todos, e se depois a Congregação se decidir por 

unanimidade afavor dos proposto, tirar-se hão á sorte os dous que deverem ser promovidos. 

CAPITULO XVI 

DAS FERIAS 

1º Haverá ferias geraes, que durarão desde que se acabaram todos os actos até o fim do mez 

de Fevereiro, devendo começar o novo curso no mez de março, e no dia immediato ao em que 

findarem as matriculas. 

2º Além destas haverão as do Natal, que começarão na vespera delle, até dia de Reis 

inclusive, e as da Semana Santa, que comecarão no domingo de Ramos até o da Pascoela, e fóra 

delles só serão feriados os domingos e dias santos, e os que estão marcados modernamente para os 

Tribunaes, além das quintas feiras de todas as semanas, que não forem dias santos. 

CAPITULO XVII 

DO DIRECTOR 

1º Sendo necessario para dirigir e conversar a boa ordem dos estudos juridicos que haja 

quem vigie na execução, e observancia de tudo que se acha determinado nos estatutos, e bem 

assim cuide em promover, e fiscalisar a exacta observancia de todos os preceitos e regras nelles 

estabelecidas, e proponha as providencias, que a pratica mostrar serem necessarias, ou para 

reformar algumas das regras determinadas, ou acrescentar a ellas o que fôr justo e util, haverá um 

Director, que tenha toda a autoridade, e jurisdicção precisa para se conseguirem os fins propostos. 

2º Será nomeada para este emprego pessoa conspicua por sua profissão e jerarquia, e pelo 

seu saber, probidade, e prudencia. 

3º Vigiará com assiduo cuidado em todas as cousas relativas a este estabelecimento, 

procurando principalmente que se observem com muita exctidão estes estatutos, maiormente na 

parte que diz respeito ao ensino, seriedade, e ordem das aulas, e dos actos. 

4º A elle se dirigirão todos os requerimentos dos estudantes, quér seja para se acha 

determinado acerca das matriculas, e mais andamento regular dos estudos, quér para outros 

objectos que sobrevenham. 

5º A estes requerimentos deferirá por si só em casos ordinarios, ouvindo por informação 

qualquer dos Lentes, ou o secretario, segundo a materia exigir, e nos que forem de amior monta 

decidirá em Congregação ordinaria, ou extraordinaria, como fica referido no capitulo 14 § 1º. 

6º Presidirá aos exames preparatorios, emquanto não houverem lentes, a quem possa incubir 

deste encargo. 

7º quando para a decisão de algum negocio fôr necessaria qualquer representação ao 

governo, a fará pelo secretario de Estado dos negocios do Imperio; bem como fará tambem qundo 



158  

entender que convem á boa ordem, e prosperidade deste estabelecimento, expondo o que julgar a 

propriado ao fim do progresso dos estudos juridicos. 

8º Dará pela mesma Secretaria de Estado todos os annos, no fim do Curso Juridico e 

exames, uma conta circumstanciada do estado, em que se acharem os estudos juridicos, e do 

aproveitamento ou deleixo dos Professores e estudantes. 

9º E' tambem imcubencia do Director o regular as horas para as lições das diversas aulas, 

dispondo-as por maneira que de manhã tenham lugar todas sem se encontrarem umas com outras, 

bem como para todos os outros actos e exercicios deste curso. 

CAPITULO XVIII 

DA HERARQUIA DOS PROFESSORES 

1º Os Professores do Curso Juridico serão contemplados com todas as honras e prerogativas 

de que gosam os da Universidade de Coimbra, segundo as leis existentes. 

2º As suas antiguidades serão contadas das datas de sua nomeações, e entre os nomeados n' 

um mesmo dia, pelas graduações que já tiverem. 

3º Regerão aquellas cadeiras, para cujas materias se reputarem mais aptos, sem que isto 

offenda o direito de antiguidade ou graduação, que tenham pelos empregos, que exerciam antes da 

sua nomeação. 

4º Passarão de umas para as outras cadeiras, quando isso convier ao apriveitamento dos que 

frequentarem o Curso juridico. 

5º Além dos dez Professores, que hão de reger as dez cadeiras do Curso Juridico, haverão 

mais tres lentes substitutos para supprirem as falts que aquelles tiverem por qualquer justo 

impedimento. 

6º Vagando alguma das sobreditas cadeiras ordinarias, será nomeado para ella o substituto 

mais antigo, e para o lugar deste a Congregação proporá um Doutor, ou Bacharel formado, em que 

concorram saber, probidade, e bons costumes. 

CAPITULO XIX 

DO SECRETARIO E MAIS EMPREGADOS 

1º Haverá um Secretario para o expediente do Curso Juridico, como já fica mencionado, e 

para os despachos do Director, certidões, e mais arranjos deste estabelecimento; e terá um Official 

para o ajudar, o qual servirá ao mesmo tempo de Guarda-livros, e as suas incumbencias serão ao 

principios reguladas pelo Director. 

2º Haverá dous Continuos, que servirão para apontar as faltas dos estudantes, tirar nas 

sabbatinas os nomes dos mesmos, e para todo o mais expediente. A divisão dos trabalhos destes 

empregados pertencerá ao Director. 

3ºHaverá mais um Porteiro, que terá a seu cargo abrir e fechar as portas das aulas á hora 

marcada, e cuidará no asseio e limpeza das aulas, e de todo o edificio, onde ellas forem 

estabelecidas: haverá mais algum guarda, ou guradas, que no arranjo deste estabelecimento 



159  

parecerem necessarios ao Director, o qual fará a conveniente proposta pela Secretaria de Estado 

competente. 

Rio de Janeiro em 2 de Março de 1825. 

 

 

 

ANEXO 3: 

Decreto nº 19.852, de 11 de Abril de 1931 

Dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil 

DECRETA: 

    Art. 1º Ficam congregados em unidade universitária, constituindo a Universidade do Rio de 

Janeiro, os institutos de ensino superior abaixo enumerados, acrescidos da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, criada pelo presente decreto: 

     a) Faculdade de Direito; 

     b) Faculdade de Medicina; 

     c) Escola Politécnica; 

     d) Escola de Minas; 

     e) Faculdade de Educação, Ciências e Letras; 

     f) Faculdade de Farmácia; 

     g) Faculdade de Odontologia; 

     h) Escola Nacional de Belas Artes; 

     i) Instituto Nacional de Música. 

    § 1º A antiga Faculdade de Direito do Rio de Janeiro continuará incorporada à Universidade do 

Rio de Janeiro, conservando a sua personalidade jurídica e as atuais condições de organização 

financeira. 

    § 2º Oportunamente serão organizadas e incorporadas pelo Governo à mesma Universidade a 

Escola de Higiene e Saude Pública e a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas. 

    § 3º Os institutos, de que trata o parágrafo anterior, destinados a preparar técnicos que se 

propõem ao exercício de funções sanitárias ou ao desempenho de atividades administrativas, 

públicas e privadas, obedecerão a regulamentos a serem expedidos pelo ministro da Educação e 

Saude Pública. 

    Art. 2º Alem dos institutos referidos no artigo anterior, concorrerão para ampliar o ensino da 

Universidade do Rio de Janeiro, embora conservando organização técnico-administrativa 

independente, o Instituto Oswaldo Cruz, o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, o 

Serviço Geológico e Mineralógico, o Instituto Médico Legal, o Instituto de Química, o Instituto 

Geral de Meteorologia, o Instituto Biológico de Defesa Agrícola, o Jardim Botânico, a Assistência 

a Psicopatas e quaisquer outras instituições de carater técnico ou científico da Capital da 

República. 
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    § 1º As instituições referidas neste artigo prestarão o seu concurso ao ensino da Universidade 

sob a forma de mandatos universitários, encarregando-se da realização de cursos de 

aperfeiçoamento ou de especialização. 

    § 2º Os mandatos universitários obedecerão a acordos realizados entre o Reitor da Universidade 

do Rio de Janeiro e os respectivos diretores das instituições mencionadas neste artigo, devendo ser 

aprovados pelo Conselho Universitário os programas dos cursos, bem como os métodos da sua 

realização. 

    § 3º Os profissionais especializados das instituições referidas neste artigo e nos termos do art. 

79, parágrafo único do Estatuto das Universidades Brasileiras, poderão prestar concurso ao ensino 

universitário na realização de cursos equiparados, mediante resolução do Conselho Universitário e 

de acordo com programas aprovados pelos Conselhos técnico-administrativos dos institutos a que 

pertencerem as disciplinas a serem lecionadas nos referidos cursos. 

    Art. 3º A administração da Universidade ficará a cargo: 

     a) do Reitor; 

     b) do Conselho Universitário. 

    Parágrafo único. A direção da Universidade e execução de seus serviços administradores, terão 

como sede uma reitoria, que será instalada pelo Governo, e a que ficarão anexas uma secretaria 

geral e uma seção de contabilidade, cuja organização, fixação do número e categoria de 

funcionários e a discriminação de suas atribuições serão instituidas no regimento interno da 

Universidade. 

    Art. 4º A escolha e nomeação do Reitor deverão atender às condições prescritas nos arts. 15 e 

16 do Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    Art. 5º Constituirão inicialmente o Conselho Universitário: 

a) o Diretor e um representante, eleito pela respectiva Congregação, da Faculdade de Direito, 

Faculdade de Medicina, Escola Politécnica, Escola de Minas e Escola Nacional de Belas 

Artes; 

b)      b) o diretor do Instituto Nacional de Música. 

    § 1º Uma vez organizada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, o respectivo diretor e um 

representante, eleito pela Congregação, serão incluidos no Conselho Universitário. 

    § 2º Uma vez organizadas em faculdades autônomas as atuais Escolas de Farmácia e de 

Odontologia os seus respectivos diretores farão parte do Conselho Universitário. 

    § 3º Será incluido no Conselho Universitário, logo que for eleito em assembléia geral, o 

representante dos docentes livres dos institutos componentes da Universidade. 

    § 4º Serão, ainda, incluidos no Conselho Universitário, logo que se constituirem, o presidente 

do Diretório Central dos Estudantes e um representante de associação fundada pelos antigos 

diplomados dos institutos componentes da Universidade. 

    Art. 6º Caberá ao reitor a direção superior da Universidade, a superintendência de todos os 

serviços administrativos, a gestão financeira da mesma, as providências tendentes ao 

aperfeiçoamento e à eficiência do ensino nos diversos institutos universitários e quaisquer outras 

atribuições inerentes ao cargo e discriminadas no Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    Art. 7º O Conselho Universitário desempenhará, de acordo com o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, funções de natureza administrativa, didática e disciplinar. 
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    § 1º Na esfera administrativa, o Conselho Universitário velará pelo perfeito funcionamento da 

Universidade e pela boa e regular gestão das suas finanças, respeitados os preceitos da 

contabilidade pública que lhe forem aplicáveis. 

    § 2º Na esfera didática o Conselho promoverá o aperfeiçoamento da organização universitária, 

em tudo quanto possa concorrer para a maior eficiência do ensino. 

    § 3º Na esfera disciplinar o Conselho Universitário velará pela manutenção da ordem e pela 

observância das boas normas de respeito e de cordialidade nas relações oriundas da vida 

universitária, exercendo coação corretiva independente dos tribunais; compete-lhe, outrossim, 

exceção feita do reitor, advertir e censurar todos os que se tornarem passíveis dessas punições, 

qualquer que seja a sua posição na hierarquia universitária. 

    Art. 8º A assembléia universitária, que será constituida pelo conjunto dos atuais professores dos 

institutos componentes da Universidade do Rio de Janeiro, terá as funções previstas no Estatuto 

das Universidades Brasileiras. 

    Art. 9º Cada um dos Institutos da Universidade terá a sua administração assim constituída: 

     a) Diretor; 

     b) Conselho técnico-administrativo; 

     c) Congregação. 

    Art. 10. A nomeação do diretor e a constituição do Conselho Técnico-administrativo 

obedecerão ao disposto nos arts. 27 e 29 e respectivos parágrafos do Estatuto das Universidades 

Brasileiras. 

    Art. 11. A Congregação de cada um dos Institutos da Universidade do Rio de Janeiro será 

constituída pelos professores catedráticos efetivos, pelos docentes livres na regência de 

disciplinas, por um representante dos docentes livres, eleito pela respectiva corporação, e, ainda, 

pelos atuais professores catedráticos em disponibilidade. 

    Art. 12. O diretor de cada um dos Institutos da Universidade será o orgão executivo da 

respectiva administração, cabendo-lhe individualmente ou em corporação como o Conselho 

técnico-administrativo, fazer cumprir os dispositivos regulamentares, as decisões do Governo e do 

Conselho Universitário, zelar pela eficiência do ensino e promover seu aperfeiçoamento, e exercer 

quaisquer outras atribuições inerentes ao cargo e discriminadas no regulamento de cada instituto 

da Universidade. 

    Art. 13. O Conselho técnico-administrativo será o orgão deliberativo dos Institutos da 

Universidade, cabendo-lhe cooperar com o diretor na superintendência de todos os serviços do 

respectivo instituto; resolver sobre assunto didáticos e administrativos de sua alçada; estudar e 

emitir parecer sobre as questões que devam ser submetidas à Congregação; e exercer todas as 

demais atribuições que lhe forem conferidas pelo regulamento de cada um dos Institutos da 

Universidade. 

    Art. 14. A Congregação será o orgão superior na direção didática dos Institutos da 

Universidade, cabendo-lhe a iniciativa de quaisquer modificações e providências necessárias à 

maior eficiência do ensino, de acordo com as atribuições discriminadas no regulamento de cada 

Instituto. 

    Art. 15. A organização didática e os métodos pedagógicos do ensino na Universidade do Rio de 

Janeiro serão determinados, atendidas as normas do Estatuto das Universidades Brasileiras, nos 

respectivos regulamentos de cada um dos Institutos da Universidade. 

    Art. 16. A modalidade, duração e seriação dos cursos universitários, bem como quaisquer outras 

condições relativas ao funcionamento dos mesmos serão, tambem, discriminadas no regulamento 

de cada Instituto da Universidade. 
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    Art. 17. O anuário da Universidade do Rio de Janeiro, a que se refere o parágrafo único do art. 

17 do Estatuto das Universidades Brasileiras, deverá conter a seguinte matéria: 

     1 - Estatuto Universitário. 

     2 - Relatório do ano anterior. 

     3 - Elenco nominal das autoridades universitárias, do corpo docente e do pessoal 

administrativo. 

     4 - Programa dos cursos. 

     5 - Relação dos estudantes de cada Faculdade, Escola ou Instituto, e sua distribuição pelos 

respectivos cursos. 

     6 - Estatística de matrículas e frequências dos cursos e das aulas. 

     7 - Relação dos cursos especiais realizados.  

     8 - Relação dos diplomados no ano letivo findo e das teses de doutoramento aprovadas. 

     9 - Balanço financeiro geral e parcial. 

     10 - Indicação das publicações científicas da Universidade. 

     11 - E todas as demais notícias cuja inscrição o Reitor julgar conveniente. 

    Art. 18. A constituição, prerrogativas e atribuições do Corpo Docente da Universidade do Rio 

de Janeiro, em cada um dos seus Institutos, obedecerão às normas instituídas no Estatuto das 

Universidades Brasileiras e nos regulamentos respectivos. 

    Art. 19. Em tudo quanto se refere à admissão, promoção e habilitação dos estudantes, em 

qualquer dos Institutos da Universidade do Rio de Janeiro, serão observados os dispositivos do 

Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    Art. 20. A Universidade do Rio de Janeiro conferirá os seguintes diplomas: 

     a) diploma de bacharel em direito, após a conclusão do curso seriado da Faculdade de Direito; 

     b) diploma de médico, após a conclusão do curso seriado a Faculdade de Medicina. 

     c) diploma de engenheiro civil, industrial, ou eletricista e de geógrafo, após a conclusão dos 

respectivos curso na Escola Politécnica. 

     d) diploma de engenheiro de minas e civil, após a conclusão do curso seriado da Escola de 

Minas; 

     e) diploma de doutor ao que, satisfeitas as exigências regulamentares, concluírem os 

respectivos cursos nos institutos universitários de que trata o art. 5º item I, do Estatuto das 

Universidades Brasileiras; 

     f) diploma de licenciado em Educação ou em qualquer das séries de Ciências ou Letras, após a 

conclusão dos cursos respectivos na Faculdade de Educação, Ciências e Letras; 

     g) diploma de farmacêutico, após a conclusão do curso na Faculdade de Farmácia; 

     h) diploma de cirurgião-dentista, após a conclusão do curso na Faculdade de Odontologia; 

     i) diploma de arquiteto, após a conclusão do respectivo curso na Escola de Belas Artes; 

     j) diploma de professor de pintura e professor de escultura, após a conclusão dos respectivos 

cursos na Escola de Belas Artes; 

     k) diploma de professor, após a conclusão do curso superior de instrumentos e canto do 

Instituto Nacional de Música. 

     l) diploma de maestro, após a conclusão do curso superior de composição e regência do 

Instituto Nacional de Música. 

    Parágrafo único. Alem dos diplomas referidos neste artigo, a Universidade conferirá 

certificados após a conclusão de cursos avulsos ou cursos de aperfeiçoamento e especialização, 

bem como diplomas para quaisquer outros cursos seriados que venham a ser instituidos. 

    Art. 21. Os direitos e deveres do corpo discente na Universidade do Rio de Janeiro, em qualquer 

dos seus institutos, serão discriminados nos respectivos regulamentos e regimentos internos, de 

acordo com as normas gerais instituidas no Estatuto das Universidades Brasileiras. 
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    Art. 22. O regime disciplinar, em cada um dos institutos da Universidade, será determinado nos 

respectivos regulamentos e regimento interno, de acordo com os preceitos do Estatuto das 

Universidades Brasileiras, atribuindo-se aos orgãos superiores da administração a faculdade de 

confirmar, anular ou comutar penalidades e aos membros do corpo docente e discente, bem como 

aos funcionários não demissiveis ad nutum, o direito de recurso da deliberação de qualquer orgão 

administrativo para o orgão de hierarquia imediatamente superior. 

    Art. 23. A vida social na Universidade do Rio de Janeiro deverá obedecer, em suas linhas 

gerais, à organização prevista no Estatuto das Universidades Brasileiras, particularmente no que 

respeita à constituição do Diretório Central dos Estudantes, para que seja assegurada ao Corpo 

Discente a representação no Conselho Universitário. 

    Art. 24. Cada um dos Institutos federais da Universidade terá a sua organização técnico-

administrativa instituida em regulamento especial e discriminada, para os efeitos da sua execução, 

em regimento interno. 

    Parágrafo único. Os regulamentos de que trata este artigo serão expedidos pelo ministro da 

Educação e Saúde Pública, e os regimentos serão organizados pelos Conselhos técnico-

administrativos e aprovados pelo Conselho Universitário. 

    Art. 25. A regulamentação de que trata o artigo anterior, alem dos dispositivos gerais da 

organização técnica e administrativa constante do Estatuto das Universidades Brasileiras, deverá 

obedecer aos moldes abaixo instituidos. 

1 - ENSINO DO DIREITO 

I - CURSOS 

    Art. 26. O ensino do Direito far-se-á na respectiva Faculdade em dois cursos: um, de cinco 

anos, e outro, de dois. 

    Ao estudante aprovado em exames de toda a matéria ensinada no primeiro será conferido o grau 

de bacharel em direito e o diploma correspondente; ao aprovado em toda a matéria ensinada em 

qualquer das secções do segundo e na defesa da tese a que se refere o art. 50, será conferido o grau 

de doutor em direito e o diploma correspondente. 

    Art. 27. O curso de bacharelado em direito compreenderá o ensino das seguintes matérias: 

     Introdução à Ciência do Direito; 

     Economia Política e Ciência das Finanças; 

     Direito Civil; 

     Direito Penal; 

     Direito Público Constitucional; 

     Direito Público Internacional; 

     Direito Comercial; 

     Direito Judiciário Civil; 

     Direito Judiciário Penal; 

     Direito Administrativo; 

     Medicina Legal. 

    Parágrafo único. O curso de doutorado dividir-se-á em três secções. A primeira compreenderá 

o ensino das seguintes matérias: 

     Direito Romano (estudo da sua história interna e da evolução dos seus institutos em confronto 

com as legislações modernas); 

     Direito Civil Comparado; 

     Direito Comercial (estudo aprofundado das obrigações e dos contratos); 
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     Direito Privado Internacional; 

     Filosofia do Direito. 

    A segunda compreenderá o das seguintes: 

     Filosofia do Direito; 

     Direito Público (Teoria geral do Estado e Partes especiais); 

     Economia e Legislação Social. 

     Ciências das Finanças; 

     A terceira compreenderá o das seguintes: 

     Filosofia do Direito; 

     Criminologia; 

     Psicopatologia Forense; 

     Direito Penal Comparado; 

     Sistemas Penitenciários. 

    Art. 28 Salvo o disposto no art. 30 o ensino do direito Civil será feito em quatro cadeiras: o do 

direito penal, o do direito comercial e do direito judiciário civil, em duas, o de cada uma das outras 

matérias, em uma. 

    Art. 29. Salvo também o disposto no artigo seguinte, no curso de bacharelado o ensino far-se-á 

na seguinte ordem: 

    1º ano: 

     Introdução à Ciência do Direito (aulas diárias); Economia Política e Ciência das Finanças 

(aulas diárias). 

    2º ano: 

     Direito Civil; 

     Direito Penal; 

     Direito Público Constitucional. 

    3º ano: 

     Direito Civil; 

     Direito Penal; 

     Direito Comercial; 

     Direito Público Internacional.  

    4º ano: 

     Direito Civil; 

     Direito Comercial; 

     Direito Judiciário Civil; 

     Medicina Legal. 

    5º ano: 

     Direito Civil; 

     Direito Judiciário Civil; 

     Direito Judiciário Penal; 

     Direito Administrativo. 

    § 1º O ensino do direito civil, no primeiro ano (2º do curso de bacharelado), terá por objetivo o 

da parte geral dessa matéria e o da teoria geral das obrigações; o do direito penal, no mesmo ano, o 

da parte geral dessa matéria, e, no ano seguinte, o da teoria dos crimes considerados em espécie; o 

do direito comercial, no primeiro ano (3º do curso de bacharelado), compreenderá toda a parte 
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geral da matéria e a teoria dos contratos e obrigações comerciais, excluindo o direito marítimo, e, 

no ano seguinte, o do direito comercial marítimo e o de falências. 

    § 2º O ensino do direito judiciário civil compreenderá, tanto, no primeiro, como no ano 

seguinte, o da teoria e o da prática do processo civil. 

    Art. 30. A Congregação da Faculdade poderá instituir o ensino de outras matérias e aumentar o 

número de cadeiras, satisfeita a despesa com seus próprios recursos. Poderá, também, adotar, por 

dois terços de votos, outra seriação, contanto que: 

     a) conserve no primeiro ano do curso de bacharelado o ensino da introdução à ciência do 

direito e o da economia política; 

     b) o ensino da parte geral do direito civil e do da teoria geral das obrigações precedem o da 

primeira cadeira de direito comercial. 

    Art. 31. Haverá um professor catedrático para cada uma as cadeiras do curso de bacharelado. 

    Art. 32. No curso de doutorado o ensino far-se-á na seguinte ordem: 

Primeira secção 

    1º ano: 

    Direito Romano; 

    Direito Civil Comparado. 

    2º ano: 

    Direito Comercial; 

    Direito Privado Internacional; 

    Filosofia do Direito. 

Segunda secção 

    1º ano: 

    Direito Público (Teoria geral do Estado); 

    Economia e Legislação Social. 

    2º ano: 

    Direito Público (Partes especiais); 

    Ciência das Finanças; 

    Filosofia do Direito. 

Terceira secção 

    1º ano: 

    Psicopatologia Forense; 

    Criminologia. 

    2º ano: 

    Direito Penal Comparado; 

    Sistemas Penitenciários; 

    Filosofia do Direito. 

    Art. 33. Só serão admitidos à matrícula no primeiro ano de qualquer das secções do curso de 

doutorado: 
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     a) o bacharel em direito que tiver obtido pelo menos a média 6 na provas das cadeiras do curso; 

     b) o estudante que tiver obtido, pelo menos, a mesma média nas provas das cadeiras dos quatro 

primeiros anos do mesmo curso e matricular-se, ao mesmo tempo, no quinto do curso de 

bacharelado; 

     c) o bacharel em direito que apresentar trabalho impresso, reputado, para esse fim, de valor 

pela congregação da Faculdade. 

    Art. 34. Os professores do curso de doutorado poderão ser designados pela congregação dentre 

os professores catedráticos do curso de bacharelado; 

    Art. 35. Os programas do ensino do curso de doutorado serão organizados pelos respectivos 

professores com a mais ampla liberdade quanto à especificação da matéria. 

    Art. 36. A cada uma das secções do curso de doutorado corresponderá um seminário de 

investigação e preparo de teses. Cada um desses seminários funcionará sob a regência de um 

professor catedrático. 

    Art. 37. No curso de bacharelado o ensino far-se-á por meio de aulas de teoria e de prática. As 

aulas de teoria consistirão em preleções orais do professor; as de prática, em exercício de 

aplicação do direito a casos concretos colhidos na jurisprudência. 

    Art. 38. A congregação da Faculdade organizará séries de conferências: 

     a) de vulgarização; 

     b) de cultura social; 

     c) de alta cultura. 

    Essas conferências só poderão versar sobre o assunto pertinente a alguma das matérias 

ensinadas na Faculdade ou relacionado com algumas delas. Sua realização ficará a cargo de 

professores catedráticos ou de docentes livres designados, anualmente, pela congregação. Esta 

poderá convidar para o mesmo fim algum professor honorário ou, mesmo, pessoa estranha à 

Faculdade. 

    Parágrafo único. Organizará tambem, a congregação, junto à biblioteca da Faculdade, palestras 

bibliográficas para cuja realização escolherá alunos que se tenham distinguido em algum dos 

cursos. Essas palestras serão feitas sob a direção do professor designado para esse fim. 

    Art. 39. Sempre que a Faculdade de Direito fizer parte da Universidade, a direção desta 

organizará ali um instituto especial de criminologia com aproveitamento de professores da 

Faculdade de Medicina. Em seus cursos poderão matricular-se alunos de qualquer das duas 

faculdades. 

II - REGIME ESCOLAR 

    Art. 40. O ano letivo será dividido em dois períodos: o primeiro de 1º de março a 20 de junho e, 

o segundo, de 10 de julho a 15 de novembro. 

    Art. 41. Para a matrícula no 1º ano das Faculdades de Direito serão exigidos os documentos 

enumerados no art. 81 do Estatuto das Universidades Brasileiras, devendo constar do curso 

ginasial a adaptação didática do curso jurídico. 

    Parágrafo único. Enquanto for exigido exame vestibular, versará este sobre as seguintes 

disciplinas: Latim, Geografia, Literatura, Psicologia e Lógica e Noções de Higiene. 

    Art. 42. A verificação do preparo dos alunos far-se-á por meio de provas diversas, escritas e 

orais, parciais ou não. 

    § 1º Far-se-á as provas parciais nas seguintes quinzenas de junho e de setembro. 
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    § 2º As provas parciais serão escritas e feitas sobre três teses formuladas, no ato, pelo professor 

que a elas presidir, sobre ponto sorteado, no momento, dentre os do programa da cadeira que já 

tiverem sido explicados. 

    § 3º As provas finais, realizadas no correr do mês de dezembro, versarão sobre ponto sorteado 

no momento dentre os do programa da cadeira. A arguição durará 15 minutos, no mínimo e 30 

minutos, no máximo. 

    Art. 43. Só poderão inscrever-se para as provas finais os alunos que tenham frequentado 2/3, 

pelo menos, das aulas da respectiva cadeira e que tenham obtido a nota 5, no mínimo, como média 

das provas parciais. 

    Art. 44. Para aprovação do aluno é preciso que a média das notas obtidas nas provas parciais e 

finais da cadeira não seja inferior a 5. 

    Parágrafo único. As notas serão graduadas de 0 a 10. 

    Art. 45. Haverá segunda época de provas, a que serão admitidos os alunos inabilitados em uma 

disciplina na primeira época e os que, satisfazendo o disposto no art. 43, a esta não comparecerem 

por motivo justificado. 

    § 1º As provas da segunda época serão escritas e orais. Estas serão precedidas por aquelas. 

    § 2º As provas escritas versarão, como as parciais, sobre três teses formuladas, no ato, pelo 

professor, que a elas presidir, e sobre ponto sorteado no momento, dentre os do programa da 

cadeira, explicado durante o ano letivo. 

    § 3º As provas orais far-se-ão do mesmo modo que as finais. A arguição durará 20 minutos, no 

mínimo, e 40 minutos, no máximo. 

    Art. 46. Para aprovação na segunda época é, tambem, preciso que a média das notas obtidas nas 

provas da cadeira não seja inferior a 5. 

    Art. 47. O aluno reprovado em Introdução à Ciência do Direito não poderá fazer prova oral de 

nenhuma outra cadeira. 

    Art. 48. O aluno do 5º ano do curso de bacharelado em direito, que for, ao mesmo tempo, aluno 

do 1º ano do curso de doutorado, não poderá fazer provas finais, nem provas orais na segunda 

época, de nenhuma das cadeiras do curso de doutorado sem que tenha obtido nas do curso de 

bacharel a média 6, pelo menos. 

    Art. 49. Nas provas orais do curso de doutorado a arguição durará meia hora. 

    Art. 50. Par obter grau de doutor em direito deverá quem tiver concluído o respectivo curso 

apresentar uma dissertação impressa, feita sobre assunto de sua escolha, pertinente à respectiva 

secção, e obter aprovação na defesa que da tese nela contida fizer perante uma comissão composta 

dos professores da secção e mais quatro que a Congregação eleger. Essa comissão será presidida 

pelo diretor da Faculdade. 

    Parágrafo único. A arguição será feita por três membros da comissão, escolhidos por ela, e o 

julgamento por todos. 

III - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

    Art. 51. Os diplomados em país estrangeiro que pretendam revalidar seus diplomas deverão 

sujeitar-se a provas escritas de direito judiciário civil e de direito judiciário penal e as provas orais 

de direito público constitucional, de direito civil, de direito penal, e de direito comercial. 

    § 1º O regimento da Faculdade regulará a forma de produção dessas provas e da arguição do 

candidato. 
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    § 2º Para se inscreverem, deverão os candidatos à revalidação do diploma provar que este goza, 

no país onde foi conferido, dos mesmos efeitos de que gozam no Brasil os diplomas conferidos 

pela Faculdade a que peçam a revalidação, e apresentar documento idôneo que ateste a aprovação 

do próprio candidato nos exames de Português, Corografia e História do Brasil, prestados no 

Colégio Pedro II ou em estabelecimento de ensino secundário, sob inspeção, mantido por Governo 

estadual. 

    Art. 52. As associações de alunos da Faculdade, que forem reconhecidas pela congregação 

como representativas do corpo discente, deverão manter centros de debate sobre assuntos 

pertinentes às matérias do curso ou relacionadas com elas. Esses centros ficarão sob a direção de 

um professor catedrático se isto pedir a associação. 

2 - DO ENSINO DA MEDICINA 

I - DISCIPLINAS DO CURSO MÉDICO E SUA SERIAÇÃO 

    Art. 53. A reorganização do ensino médico, instituida na presente reforma, tem o duplo objetivo 

de ministrar conhecimentos necessários ao exercício profissional eficiente e de permitir, a um 

tempo, especialização em diversos ramos da medicina aplicada e nos domínios das ciências 

biológicas correlatas. 

    Art. 54. Para atender à finalidade definida no artigo anterior, nas Faculdades médicas será 

ministrado o ensino das seguintes disciplinas: 

     - Anatomia 

     - Histologia e Embriologia geral 

     - Fisiologia 

     - Física biológica 

     - Química fisiológica 

     - Microbiologia 

     - Parasitologia 

     - Patologia geral 

     - Farmacologia 

     - Anatomia e Fisiologia patológicas 

     - Técnica operatória e Cirurgia experimental 

     - Clínica propedêutica médica 

     - Clínica dermatológica e sifilográfica 

     - Clínica de doenças tropicais e infectuosas 

     - Clínica médica 

     - Clinica cirúrgica 

     - Terapêutica clínica 

     - Clínica urológica 

     - Clínica obstétrica 

     - Higiene 

     - Medicina legal 

     - Clínica cirúrgica infantil e ortopédica 

     - Clínica pedriátrica médica e Higiene infantil 

     - Clínica oto-rino-laringológica 

     - Clínica ginecológica 

     - Clinica psiquiátrica 

     - Clínica oftalmológica 

     - Clínica neurológica. 

    Art. 55. O ensino das disciplinas de que trata o artigo anterior será realizado de acordo com a 

seguinte seriação: 
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    1ºano: 

     a) Anatomia; 

     b) Histologia e Embriologia geral. 

    2º ano: 

     a) Física biológica; 

     b) Química fisiológica; 

     c) Fisiologia. 

    3º ano: 

     Microbiologia: 

     b) Parasitologia; 

     c) Patologia geral; 

     d) Farmacologia. 

     a) Anatomia e Fisiologia patológicas; 

     b) Técnica operatória e Cirurgia experimental; 

     c) Clínica propedêudica médica; 

     d) Clínica dermatológica e sifilográfica; 

     e) Clínica oto-rino-laringológica, 

     f) Clínica cirúrgica. 

    5º ano: 

     a) Higiene; 

     b) Medicina legal; 

     c) Clínica de doenças tropicais e infectuosas; 

     d) Terapêutica clínica; 

     e) Clínica cirúrgica, 

     f) Clínica médica; 

     g) Clínica urológica. 

    6º ano: 

     a) Clínica médica; 

     b) Clínica obstétrica, 

     c) Clínica pediátrica médica e Higiene infantil; 

     d) Clínica cirúrgica infantil e ortopédica; 

     e) Clínica oftalmológica; 

     f) Clínica ginecológica; 

     g) Clínica neurológica; 

     h) Clínica psiquiátrica. 

    Art. 56. O ensino das disciplinas distribuidas em serição no artigo anterior será realizado em um 

ou em dois períodos letivos. 

    §1º Serão ensinadas em um período as seguintes disciplinas, que constituem especialistas 

médicas: 

     - Clínica oto-rino-laringológica 

     - Higiene 

     - Medicina legal 

     - Clínica cirúrgica infantil e ortopédica 

     - Clínica ginecológica 

     - Clínica neurológica 
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     - Clínica oftalmológica 

     - Clínica psiquiátrica. 

    § 2º As demais disciplinas, não incluidas no parágrafo anterior, serão lecionadas em dois 

períodos. 

    § 3º De acordo com autorização do Conselho técnico-administrativo, e quando um dos períodos 

não deva ser aproveitado para a realização de curso de especialização, os professores das 

disciplinas de que trata o § 1º poderão dividir os alunos em turmas a serem lecionadas em cada um 

dos períodos. 

    II - DOS CURSOS NO ENSINO MÉDICO 

    Art. 57. O ensino médico será ministrado nos cursos abaixo definidos: 

     a) cursos normais, seriados, que se destinam ao ensino das disciplinas essenciais ao exercício 

da medicina prática, nos seus diversos rumos, e serão regidos pelos professores das respectivas 

cadeiras; 

     c) cursos equiparados, que serão realizados pelos docentes livres de acordo com programas nos 

moldes dos cursos normais, e com os efeitos legais dos mesmo; 

     c) cursos livres, nos quais serão ministrados ensinamentos sobre as disciplinas do curso médico 

ou sobre assuntos científicos correlatos, mas que não teem os efeitos legais dos cursos anteriores; 

     d) cursos de aperfeiçoamento, destinados a ampliar conhecimentos em qualquer das disciplinas 

do curso médico ou em assuntos parciais das mesmas; 

     e) cursos de especialização, que se destinam a formar especialistas nos diversos ramos da 

medicina aplicada. 

    Art. 58. Os cursos normais obedecerão ao programa apresentado pelo professor ao Diretor até 

31 de janeiro e revisto pelo Conselho técnico-administrativo. 

    Parágrafo único. Na execução dos cursos, de que trata este artigo, o professor será auxiliado 

pelos chefes de clínica, chefes de laboratório e pelos assistentes, aos quais caberá preparar o 

material de aula, realizar demonstrações práticas e ainda lecionar, quando assim resolver o 

professor, e sob a direrção deste, parte do programa oficial. 

    Art. 59. O professor catedrático, quando as conveniêcias didáticas o indicarem e autorizado pelo 

Conselho técnico-administrativo, poderá agregar à respectiva cadeira um ou mais docentes livres, 

aos quais serão cometidas funções idênticas às dos auxiliares de ensino, e principalmente a 

execução de parte do programa oficial. 

    Parágrafo único. A atividade técnica dos docentes livres nos termos deste artigo será 

considerada título de merecimento, para os efeitos do concurso de professor catedrático e de outras 

vantagens escolares. 

    Artigo 60. O professor fica obrigado à execução integral do programa da respectiva disciplina, e 

quando, por quaisquer circunstâncias, não tinha atendido a esta exigência, completará o ensino da 

primeira quinzena de novembro. 

    Parágrafo único. Na execução do programa devem ser evitadas as precipitações decorrentes da 

má distribuição da matéria durante o ano. 

    Art. 61. Na organização de programas dos cursos normais haverá acordo entre os professores da 

mesma disciplina, e entre aqueles de disciplinas com afinidades bem definidas, no sentido de ser 

atingida, por mútua cooperação didática e conveniente distribuição de assuntos, maior eficiência 

no ensino. 

    § 1º Nos termos deste artigo serão organizados os programas das seguintes disciplinas, assim 

agrupadas: 
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     a) anatomia normal e histologia com embriologia geral; 

     b) fisiologia - física biológica e química fisiológica; 

     c) microbiologia - parasitologia e higiene; 

     d) patologia geral e anatomia e fisiologia patológicas; 

     e) farmacologia e terapêutica clínica; 

     f) clínica dermatológica e sifiligráfica e clínica das doenças tropicais e infectuosas; 

     g) clínica cirúrgica (as duas cadeiras) e clínica urológica; 

     h) clínica médica (as quatro cadeiras) e clínica de doenças tropicais e infectuosas. 

    § 2º Na organização dos programas de cadeiras com mais de um professor será atendido o 

objetivo primordial de abranger a maior extensão possivel da disciplina, sem prejuizo da eficiência 

do ensino, pela distribuição conveniente dos assuntos entre os professores. 

    § 3º Nas cadeiras de clínica médica e de clínica cirúrgica a organização dos programas 

obedecerá ao empenho de abranger a patologia do maior número possivel de aparelhos e de 

sistemas orgânicos, podendo haver, anualmente, alternância dos professores na execução de 

determinado programa. 

    § 4º No ensino da cadeira de clínica de doenças tropicais e infectuosas serão considerados, 

primordialmente, os assuntos de nosologia regional e tambem as espécies mórbidas infectuosas 

cujo conhecimento mais interessa à prática profissional no Brasil. 

    Art. 62. O ensino da cadeira de fisiologia será realizado em dois cursos paralelos, sendo 

organizados e combinados os programas de modo a abranger a totalidade da disciplina. 

    Art. 63. O ensino da cadeira de anatomia será realizado tambem em dois cursos paralelos, sendo 

incluidas nos respectivos programas a antropologia geral e a anatomia sistemática e devendo ser 

lecionada, nos dois cursos, a disciplina integral. 

    Art. 64. Os cursos equiparados serão requeridos ao diretor da Faculdade, cabendo ao Conselho 

Técnico-Administrativo aprovar os programas e regular o modo do seu funcionamento. 

    § 1º Os cursos de que trata este artigo serão autorizados quando a capacidade das instalações da 

escola o permitir, a juizo do Conselho técnico-administrativo, ou se o docente livre dispuser de 

local e de material, não pertencente à Faculdade, para realizá-los, com eficiência. 

    § 2º O número máximo de alunos de qualquer dos cursos equiparados será fixado pelo Conselho 

técnico-administrativo, de acordo com a natureza da disciplina e com os elementos de 

demonstração de que dispuser o docente livre ou lhe forem facultados. 

    Art. 65. Os cursos livres poderão ser executados pelos docentes livres e por profissionais, 

nacionais ou estrangeiros, de reconhecida capacidade, a juizo do Conselho técnico-administrativo, 

sendo vedada o execução desses cursos pelos professores catedráticos e pelos auxiliares de ensino 

remunerados. 

    Parágrafo único. Esses cursos devem ser requeridos ao diretor, discutida a conveniência de sua 

execução pelo Conselho técnico-administrativo, que decidirá da sua realização e aprovará os 

respectivos programas. 

    Art. 66. Os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de especialização poderão ser organizados e 

executados pelo professor catedrático, ou pelos docentes livres, cabendo ao Conselho Técnico-

Administrativo autorizar a sua realização, aprovar os respectivos programas e expedir instruções 

relativas, ao seu funcionamento. 

    Parágrafo único. Os cursos de que trata este artigo poderão ser realizados durante o ano letivo, 

sem prejuizo dos cursos normais, ou durante o período de férias, de acordo com decisão do 

Conselho técnico-administrativo. 
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    Art. 67. O mesmo candidato, desde que não haja incompatibilidade de horas e outros 

inconvenientes de ordem didática, a juizo do Conselho técnico-administrativo, poderá frequentar 

mais de um curso de aperfeiçoamento. 

    Art. 68. Constituirão cursos de especialização, alem daqueles que abranjam algumas das 

disciplinas do curso médico, e que habilitam ao exercício de especialidades, mais os seguintes, que 

serão organizados de acordo com a decisão do Conselho técnico-administrativo: 

     1. Tisiologia. 

     2. Doenças do aparelho digestivo e da nutrição. 

     3. Cardiologia. 

     4. Radiologia. 

     5. Neuro-cirurgia. 

     6. Cirurgia pulmonar. 

     7. Cirurgia plástica. 

     8. Ortopedia. 

     9. Biotipologia e ortogenia. 

     10. Dietética. 

     11 . Fisioterapia. 

     12. Psicanálise. 

    Art. 69. Os cursos de que trata o artigo anterior poderão ser realizados pelos professores 

catedráticos ou pelos docentes livres com a colaboração dos chefes de clínica, chefes de 

laboratório e assistentes. 

    Parágráfo único. Os mesmos cursos ainda, poderão ser realizados, mediante autorização do 

Conselho técnico-administrativo, por profissionais de reconhecida competência, estranhos à 

Faculdade, uma vez que disponham de serviços nos quais parte do ensino possa ser ministrado. 

    Art. 70. Os candidatos aos cursos de especialização e aperfeiçoamento poderão ser médicos ou 

estudantes que tenham realizado anteriormente, o curso normal da respectiva cadeira. 

    Art. 71. Os candidatos médicos, e os estudantes após terminarem o curso escolar, que tenham 

completado cursos de especialização e quando habilitados nas provas finais, receberão o 

respectivo certificado de aprovação expedido pela Faculdade. 

    Art. 72. Os cursos de especialização, alem das vantagens de maior capacidade técnica, conferem 

aos diplomados os direitos seguintes: 

     a) exercer a especialidade com as prerrogativas de diplomado na mesma pela Faculdade de 

Medicina; 

     b) preferência a cargos públicos da respectiva especialização. 

    Art. 73. A duração dos cursos de especialização será variavel, de acordo com a natureza dos 

mesmos, e será regulada nos respectivos programas. 

    § 1º Os alunos dos cursos de especialização deverão executar trabalhos práticos e realizar 

estágio nos respectivos serviços, para que sejam admitidos às provas finais de habilitação. 

    § 2º No regimento interno da Faculdade serão discriminadas as normas a que obedecerão a 

esses cursos, sendo os casos omissos assim como as minúcias de execução, regulados em 

instruções do Conselho técnico-administrativo. 

    Art. 74. No intuito de aproveitar, em larga expansão social, a actividade técnico-científica da 

Faculdade, serão organizadas anualmente, pelo Conselho técnico-administrativo, conferências de 

carater educativo, a serem realizadas pelo corpo docente em salões acessiveis ao grande público 

em outros institutos, de ensino superior, de ensino secundário, de ensino primário, ou em 

associações da classe. 
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    § 1º As conferências de que trata este artigo versarão sobre assuntos médico-sociais e destinam-

se a difundir conhecimentos fundamentais sobre a assistência à saude e à doença, sobre a defesa 

individual, e coletiva contra os fatores patogênicos, sobre os princípios fundamentais da eugenia, 

etc. 

    § 2º Essas conferências deverão representar cooperação das Faculdades de Medicina na 

expansão universitária, instituida no Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    III - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

    Art. 75. O ensino das disciplinas do curso médico, será realizado em anfiteatros, em salas de 

demonstrações, em laboratórios de trabalhos práticos, em enfermarias e dispensários dos hospitais 

e em institutos especiais, ficando à disposição do ensino médico as instalações acima enumeradas, 

mantidas ou subvencionadas pelo governo Federal. 

    Parágrafo único. Para a execução do disposto neste artigo, a Faculdade entrará em acordo com 

as diretorias dos respectivos serviços, hospitais ou institutos. 

    Art. 76. Nas preleções de anfiteatro, embora de natureza doutrinária e de instrução coletiva, será 

essencial o empenho de objetivar o ensino em fatos concretos, aproveitando ainda, para a 

exemplificação de conceitos, quadros murais, projeções luminosas e quaisquer outros elementos 

de demonstração. 

    Art. 77. As aulas de demonstração serão destinadas ao ensino coletivo de grupos de alunos. 

    Art. 78. Nos laboratórios os alunos serão exercitados, quando possivel individualmente, na 

prática das técnicas e processos de verificação experimetal. 

    Parágrafo único. Nas cadeiras em que não se realiza ensino clínico, os trabalhos práticos de 

execução pelos alunos, serão regulados em instruções do professor, aprovada pelo Conselho 

técnico-administrativo. 

    Art. 79. Nas enfermarias e dispensários, o ensino clínico será feito pela observação direta do 

doente e participação ativa do aluno em todos os trabalhos de diagnósticos e de tratamento. 

    § 1º Para a fiel execução do disposto neste artigo os professores de clínica dividirão os alunos 

em pequenas turmas que, dirigidas pelos auxiliares de ensino, realizarão o estágio nos trabalhos 

práticos, alterando-se essas turmas na observação de casos clínicos diversos. 

    § 2º Para serem admitidos às provas parciais a exame final ou promovidos ao ano seguinte 

deverão os alunos executar trabalhos práticos de enfermaria ou de dispensários, de laboratórios e 

de necropsias, nos quais sejam esclarecidos casos clínicos de condições mórbidas diferentes. 

    § 3º Desses trabalhos, dirigidos pelo professor e seus auxiliares farão os alunos observações 

escritas, julgadas pelo professor, sempre que possível com a revisão dos fatos referidos. 

    § 4º O estágio dos alunos nos trabalhos das clínicas para o cumprimento do que determinam os 

parágrafos anteriores será regulado pelo professor de acordo com os elementos de ensino da 

respectiva cadeira. 

    § 5º Em cada qual das clínicas da Faculdade será exigido do aluno) um mínimo de 10 

observações, de doentes de condições patológicas diferentes, sendo exigidas tambem para a clínica 

obstétrica, 10 observações de casos variados, normais ou patológicos. 

    Art. 80. As verificações de necropsia, macroscópicas microscópicas, constituem complementos 

indispensavel ao ensino clínico. 
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    § 1º as autopsias das clínicas da Faculdade serão realizadas na cadeira de anatomia e fisiologia 

patológicas, sob direção e responsabilidade do professor da mesma cadeira, ou em institutos 

investidos de mandato universitário. 

    § 2º As autopsias de que trata o parágrafo anterior deverão ser presenciadas pelo professor de 

clínica ou por um dos seus auxiliares, e pelos alunos que tenham realizado a observação do 

doente, e as verificações macroscópicas serão referidas, em exposição minuciosa, pelo anátomo-

patologista, que procurará, relacionar as lesões observadas com a sintomatologia relatada. 

    § 3 Os cadáveres enviados à autópsia pelas clínicas deverão trazer indicações minuciosas das 

pesquisas executadas durante a vida do doente, bem como o diagnóstico clínico para orientação do 

anátomo-patologista. 

    § 4º Realizadas as verificações microscópicas dos casos autopsiados, a cadeira de anatomia e 

fisiologia patológicas, ou o instituto investido de mandato universitário, fornecerá à respectiva 

clínica o protocolo das verificações efetuadas, inclusive as referentes à étio-patogenia do caso, e 

todos os elementos de demonstração prática necessários ao esclarecimento dos alunos. 

    Art. 81. Sempre que for possível cada uma das clínicas da Faculdade terá anexo um serviço de 

dispensário, que aproveitará à instrução dos alunos nos casos ocorrentes, neles sendo feita ainda a 

triagem de doentes que devem ser internados. 

    Art. 82. Cada uma das clínicas terá anexo um laboratório, destinado a prolongar e a completar o 

ensino da enfermaria, e ainda a efetivar a pesquisa original. 

    § 1º Nos laboratórios de que trata este artigo serão executados todos os trabalhos de pesquisas 

necessários ao esclarecimento da doença e à demonstração prática dos assuntos lecionados, e neles 

serão exercitados os alunos na execução dos processos fundamentais de diagnóstico experimental. 

    § 2º As pesquisas originais que se realizem nos laboratórios das clínicas serão orientadas pelo 

professor e seus auxiliares, e delas poderão participar alunos de aptidões técnicas especiais para a 

pesquisa. 

    § 3º O professor poderá admitir, nos laboratórios da respectiva clínica, pesquisadores nacionais 

ou estrangeiros, de reconhecida competência e probidade científica irrecusável, que pretendam 

trabalhar em assuntos especiais. 

    § 4º A amplitude das pesquisas originais em qualquer das cadeiras, e as facilidades concedidas 

para a sua execução, serão resolvidos pelo Conselho técnico-administrativo, mediante 

representação justificada do professor. 

    Art. 83. O professor de qualquer das disciplinas da Faculdade deverá comparecer diariamente 

ao respectivo serviço e dedicar ao ensino a atividade pessoal necessária à execução eficiente do 

programa da cadeira e à orientação de trabalhos práticos e pesquisas originais. 

    Art. 84. Quando, pelo número excessivo de alunos, não for possível a realização eficiente do 

curso normal de qualquer das cadeiras da Faculdade, o Conselho técnico-administrativo 

determinará a divisão dos mesmos alunos em turmas, de acordo com o melhor critério didático. 

    Parágrafo único. No caso deste artigo, ao professor catedrático caberá obrigatoriamente o 

ensino de uma das turmas, podendo, entretanto, lecionar outras ou cometer seu ensino a docentes 

livres, mediante aprovação do Conselho técnico-administrativo. 

    Art. 85. Os auxiliares de ensino deverão sempre comparecer antes do professor aos serviços da 

cadeira, e neles permanecerão o tempo necessário ao desempenho de suas; atribuições, devendo, 

não só atender fielmente às obrigações regulamentares e às incumbências do professor, mas 

também empenhar, sem prejuízo do ensino, parte de sua atividade em observações e pesquisas 

pessoais. 
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    Art. 86. E' obrigatória a realização pelo aluno de trabalhos práticos, sendo exigido, para 

admissão às provas parciais, aos exames finais e à promoção ao ano seguinte, certificado de 

estágio apresentando, pelo menos dois, terços de frequência nas aulas práticas. 

    Parágrafo único. Nas cadeiras de clínica o regime de ensino será organizado de modo que os 

alunos em conjunto ou divididos em turmas, permaneçam pelo menos seis horas por semana no 

respectivo serviço, em aulas de demonstração ou na execução pessoal de trabalhos práticos. 

    Art. 87. A Faculdade, por intermédio do Ministério da Educação e Saúde Pública, entrará em 

acordo com o prefeito do Distrito Federal no sentido de serem admitidos a estágio nos serviços da 

Assistência Municipal e do Hospital de Pronto Socorro os alunos do 5º e 6º anos. 

    Parágrafo único. O estágio a que se refere este artigo é obrigatório e terá a duração de dois 

meses, pelo menos, não sendo admitidos a exame de clínica cirúrgica os alunos que não 

apresentarem o respectivo certificado. 

    Art. 88. Para o ensino das disciplinas que requerem intervenção técnica no cadaver, e ainda para 

a efetivação mais ampla da atividade escolar em pesquisas originais, será organizado, na 

Faculdade de Medicina, anexo ao Hospital das Clínicas, um instituto especial, com a denominação 

de Instituto Anatômico e Biológico. 

    Art. 89. No Instituto Anatômico e Biológico haverá as seguintes divisões: 

    I - Divisão de anatomia normal, com 3 secções: a) secção de anatomia humana; b) secção de 

anatomia comparada; c) secção de anatomia microscópica, histologia e embriologia geral. 

    II - Divisão de anatomia e fisiologia patológicas. 

    III - Divisão de técnica operatória e cirúrgica experimental. 

    IV - Divisão de medicina legal. 

    V - Divisão de pesquisas originais com as seguintes secções: a) secção de biologia aplicada; 

b)secção de patologia experimental. 

    Parágrafo único. A secção de biologia aplicada compreenderá um serviço especial de Biometria 

e Estatística, que prestará cooperação ao ensino e, em particular, às pesquisas em qualquer das 

cadeiras. 

    Art. 90. No Instituto Anatômico e Biológico será ministrado o ensino das seguintes disciplinas: 

     - Anatomia humana 

     - Anatomia Microscópica, Histologia e Embriologia 

     - Anatomia e Fisiologia patológicas 

     - Técnica operatória e cirurgia experimental 

     - Medicina legal. 

    Art. 91. Para o ensino das disciplinas referidas no artigo anterior serão aproveitados os 

cadáveres dos hospitais, e também os que se destinem à verificação de óbito. 

    Art. 92. No Instituto Anatômico e Biológico de que tratam os artigos anteriores será organizado 

um museu, especialmente destinado ao ensino das diversas disciplinas do curso médico, e ainda à 

instrução superior sobre assunto ilustrados no mesmo museu. 

    § 1º O museu de que trata este artigo constará de uma secção macroscópica e de uma secção 

microscópica, sendo incluído, em uma e outra; material das diferentes disciplinas ensinadas na 

Faculdade. 
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    § 2º As peças macroscópicas e as preparações microscópicas, destinadas às demonstrações nas 

cadeiras da Faculdade, serão classificadas de acordo com a sistematização nosográfica, e 

convenientemente catalogadas, de modo a facilitar a aprendizagem dos alunos. 

    § 3º Qualquer das cadeiras da Faculdade poderá requisitar, ao chefe do museu, o material 

necessário às demonstrações práticas da respectiva disciplina. 

    Art. 93. O Instituto Anatômico e Biológico terá um gabinete fotográfico, com técnicos também 

experimentados em trabalhos de micro-fotografia, para o preparo de material necessário ao ensino 

de qualquer das disciplinas da Faculdade. 

    Parágrafo único. Será tambem organizada no Instituto Anatômico, e Biológico uma secção de 

desenho, macroscópico e microscópico, com pessoal técnico suficiente para atender à execução de 

serviços requisitados por qualquer dos professores, da Faculdade. 

    Art. 94. Como dependência da cadeira de anatomia e fisiologia patológicas será instalado no 

Instituto Anatômico e Biológico um laboratório de microbiologia e de histopatologia, destinado a 

verificações etiológicas que devem completar os resultados de necropsias, e tambem ao 

diagnóstico histopatológico em material de biopsias e de intervenções cirúrgicas das diversas 

clínicas da Faculdade. 

    Art. 95. No Instituto Anatômico e Biológico haverá também um gabinete de raio X, destinado a 

ampliar e a completar, no vivo e no cadáver, os estudos anatômicos, os de técnica cirúrgica e os de 

perícia médico-legal. 

    Art. 96. Na divisão de pesquisas originais serão aproveitados a tendência e as aptidões 

individuais de professores, docentes livres, auxiliares, de ensino, e ainda de estudantes, que se 

queiram devotar de modo mais amplo ao esclarecimento de problemas obscuros da biologia, 

especialmente, da patologia humana. 

    Parágrafo único. Na divisão de que trata este artigo, e mediante autorização do conselho 

técnico-administrativo, poderão realizar investigações científicas profissionais de reconhecida 

competência, embora estranhos à Faculdade. 

    Art. 97. O Conselho técnico-adrninistrativo, mediante autorização do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, designará, oportunamente, um técnico de reconhecido saber e segura orientação 

científica, para as funções de "diretor de pesquisas", podendo essa designação recair em qualquer 

membro do corpo docente da Faculdade, ou em pessoa estranha, nacional ou estrangeira. 

    Art. 98. A direção administrativa do Instituto Anatômico e Biológico caberá, rotativamente, de 

acordo com dispositivos do regimento interno, aos professores catedráticos com exercício no 

mesmo Instituto. 

    Art. 99. Para a instalação do Instituto Anatômico e Biológico o Governo poderá aceitar o 

concurso de fundações que se destinem fins científicos ou humanitários, e também de particulares. 

    Parágrafo único. Enquanto não for instalado o Instituto Anatômico e Biológico de que trata a 

presente lei, a Faculdade procurará realizar as adaptações necessárias à eficiência dos serviços que 

devam funcionar no mesmo Instituto. 

    Art. 100. Para atender às necessidades dos serviços clínicos da Faculdade, e ainda para prover o 

ensino da respectiva especialização, será instalado oportunamente, um instituto de 

Eletrorcadiologia, dirigido por profissional de reconhecida competência, escolhido pelo Conselho 

técnico-administrativo. 

    § 1º O Instituto de que trata este artigo terá as seguintes secções: 
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     a) roentgendiagnóstico e eletrodiagnóstico; 

     b) roentgenterapia; 

     c) curieterapia; 

     d) fototerapia; 

     e) eletroterapia. 

    § 2 º A organização técnico-administrativa do Instituto de Eletroradiologia será instituida no 

regimento interno da Faculdade. 

    Art. 101. O ensino da radiologia nas Faculdades de Medicina será realizado em cursos de 

aperfeiçoamento, sobre qualquer das disciplinas exercitadas no respectivo Instituto, ou em curso 

de especialização de eletroradiologia. 

    Art. 102. A parte do ensino de eletroradiologia relativa no eletro o rádio-diagnóstico será 

realizada em curso normal, na cadeira de clínica propedêutica podendo ser aproveitados, para esse 

fim, os técnicos do Instituto de Eletroradiologia. 

    § 1º O rádio-diagnóstico necessário aos serviços clínicos da Faculdade será, de preferência 

realizado em instalações próprias de cada uma das clínicas. 

    § 2º Enquanto não estiver instalação o instituto de Eletroradiologia o ensino de especialização e 

de aperfeiçoamento dessa disciplina será feito no gabinete existente e com os recursos atuais, 

quanto possível ampliados. 

    Art. 103. No Instituto de Eletroradiologia será organizado um serviço especial de fisioterapia 

dirigido por profissional, nacional ou estrangeiro, de reconhecida competência especializada, 

escolhido pelo Conselho técnico-administrativo. 

    § 1º O serviço referido neste artigo terá as seguintes secções: a) hidroterapia; b) mecanoterapia. 

    § 2º A organização técnico-administrativa do serviço de que trata este artigo será instituída no 

regimento interno da Faculdade. 

    § 3º O ensino normal e o de aperfeiçoamento de qualquer dos ramos de fisioterapia, acima 

referidos, serão ministrado nesse serviço, sob a direção do professor de Clínica Terapêutica. 

    Art. 104. Para o maior desenvolvimento do ensino médicolegal, e no intuito de formar 

especialistas para todo o país, será realizado acordo entre o Ministério da Educação e Saúde 

Pública e o do Interior e Justiça, no sentido de que o professor da cadeira de Medicina Legal seja o 

diretor do Instituto Médico-Legal. 

    Art. 105. O professor de Medicina Legal será o diretor do respectivo curso de especialização, 

denominado "Curso de perícia médico-legal". 

    § 1º Os profissionais encarregados da execução do curso, do que trata este artigo, serão 

designados pelo Conselho técnico-administrativo, ouvido o diretor do curso, podendo essa 

designação recair em professores, docentes livres e auxiliares de ensino da faculdade e também 

nos técnicos do Instituto Médico-Legal. 

    § 2º Os programas deste curso serão organizados pelo professor da cadeira, de acordo com os 

encarregados do curso, e aprovados pelo Conselho técnico-administrativo. 

    § 3º As condições de funcionamento do curso de perícia médico-legal serão reguladas no 

regimento interno da Faculdade e em instruções do Conselho técnico-administrativo. 

    Art. 106. O diploma do curso de perícia médico-legal confere o direito de preferência absoluta 

para o provimento nos cargos federais, interinos ou efetivos, da especialidade e para a designação 

de perito judiciário. 
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    Art. 107. Oportunamente será organizado, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, um 

Instituto de Biotipologia e Ortogenia, destinado à execução de trabalhos e pesquisas discriminadas 

no respectivo regimento interno. 

    Art. 108. Enquanto não se organizar a Escola de Higiene e Saúde Pública, que fica criada por 

este decreto, funcionará como dependência da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o curso 

de especialização em higiene e saúde pública, o qual visará o preparo dos médicos que se destinam 

às funções sanitárias e dos que nelas já se acham investidos. 

    Parágrafo único. Aos profissionais, que obtiverem o certificado de conclusão do curso de 

especialização em higiene e saúde pública, será assegurado o direito de preferência absoluta para o 

provimento de cargos federais de função sanitária, excetuados os que exigem competência 

especializada e também os de diretores de serviço, cujo provimento dependa de confiança do 

governo. 

    Art. 109. O curso da especialização em higiene e saúde pública compreenderá as seguintes 

matérias: estatística sanitária, saneamento urbano e rural, epidermiologia e profilaxia das doenças 

contagiosas, epidemiologia e profilaxia especializadas (incluindo tuberculose, lepra, doenças 

venéreas, febre amarela, peste bubônica, malária, uncinariose e outras endemias rurais): higiene 

alimentar, fisiologia aplicada à higiene, higiene industrial e higiene infantil (incluindo mais a 

higiene pré-natal, a pré-escolar e a escolar, bem como a higiene mental), organização e 

administração sanitárias. 

    Art. 110. Antes da instalação do curso de especialização de que trata o artigo anterior, uma 

comissão composta do seu diretor e de dois técnicos sanitários por ele designados será incumbida 

de: 

     a) organizar a distribuição das matérias referidas no artigo anterior em diferentes cadeiras, 

propondo o número de professores, conferencistas e assistentes: 

     b) organizar a distribuição das matérias em cursos diversos, estabelecendo os respectivos 

programas; horário e duração; 

     c) propor o modo de avaliar o preparo dos alunos em cada matéria; 

     d) propor a tabela de remuneração do pessoal docente, remuneração essa que será proporcional 

ao tempo despendido no ensino; 

     e) propor os certificados e diplomas que possam ser conferidos aos alunos do curso. 

    Parágrafo único. O plano referido neste artigo será submetido à aprovação do Conselho 

técnico-administrativo da Faculdade de Medicina. 

    Art. 111. O diretor do curso será o professor catedrático de higiene da Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro. 

    Parágrafo único. Na sua falta, a (direção do curso será confiada a profissional de reconhecida 

competência designado pelo ministro da Educação e Saúde Pública, ouvido o Conselho técnico-

administrativo da Faculdade. 

    Art. 112. Os professores do curso serão designadas em comissão por dois anos pelo ministro da 

Educação e Saúde Pública, mediante proposta do Conselho técnico-administrativo da Faculdade. 

    Art. 113. Os professores poderão ser escolhidos entre técnicos nacionais ou estrangeiros, 

observadas as condições dos artigos anteriores. 

    Art. 114. A matrícula no curso da especialização poderá visar a frequência de todos os cursos 

normais de que, o mesmo se compõe, ou poderá ter por objetivo a especialização em algumas 

disciplinas dos ramos sanitários, respeitada a seriação proposta pela comissão anteriormente, 

referida. 
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    Art. 115. Só poderão ser admitidos à matrícula os candidatos que provarem ter sido diplomados 

em medicina, por uma das Faculdades oficiais ou equiparadas, e apresentarem certificado do 

Curso de Aperfeiçoamento do Instituto Oswaldo Cruz. 

    § 1º O candidato que se propuser ao estudo de determinadas disciplinas, e não ao curso 

completo de especialização em higiene saúde pública, a juizo do Conselho técnico-administrativo, 

poderá ser dispensado da apresentação do certificado de que trata este artigo. 

    § 2º A exigência do certificado acima referido ao candidato ao curso completo de 

especialização, será dispensada quando for organizada, como unidade didática completa a Escola 

de Higiene e Saúde Pública. 

    Art. 116. Em nenhum curso a matrícula poderá exceder o número de 25 alunos. Se se 

apresentarem à matrícula mais de 25 candidatos, o diretor do curso de especialização fará uma 

seleção baseando-se em títulos, funções desempenhadas, trabalhos escritos ou quaisquer provas de 

competência que julgar necessárias. 

    Art. 117. Se após a matrícula, o aluno demonstrar incapacidade ou indiferença pelos estudos, ou 

conduzir-se de maneira reprovável, a sua eliminação do corpo discente será feita pelo diretor do 

curso, mediante proposta do professor. 

    Art. 118. O diretor da Faculdade de Medicina, de acordo com o direitor do curso, providenciará 

para a instalação deste em locais apropriados, aproveitando instalações da Faculdade ou de outros 

institutos de ensino superior. 

    Parágrafo único. Quando for julgado conveniente pelo Conselho técnico-administrativo o 

ensino de determinadas matérias em outros estabelecimentos ou institutos, o mesmo Conselho 

providenciará junto ao Conselho Universitário, no sentido de investir aqueles estabelecimentos ou 

institutos do mandato universitário. 

    Art. 119 No começo de cada ano letivo, o diretor do curso de especialização, ouvidos os 

diferentes professores, organizará o orçamento das despesas a serem feitas e contratará o pessoal 

administrativo necessário, sempre e dentro da verba consignada na lei da despesa. 

    Art. 120. Nas mesmas condições do artigo anterior, o diretor do curso organizará o programa do 

ano letivo, o qual será publicado com os nomes dos professores, assistentes e conferencistas e com 

os detalhes dos respectivos cursos. 

    IV - MATRÍCULA, FREQUÊNCIA, PROMOÇÃO E EXAMES 

    Art. 121. Serão exigidos para matrícula no 1º ano do curso médico: 

     a) Certidão que prove a idade mínima de 17 anos; 

     b) prova de identidade; 

     c) prova de sanidade; 

     d) prova de idoneidade moral ; 

     e) certificado de aprovação final no curso ginasial, com adaptação didática ao curso médico. 

Enquanto for exigido um exame vestibular, este versará sobre as seguintes disciplinas: física geral, 

química geral e mineral, química orgânica, história natural aplicada à medicina, leitura corrente de 

duas líguas , escolhidas entre o francês, inglês e alemão; 

     f) recibo de pagamento das taxas regulamentares. 

    Art. 122. O ano letivo será dividido em dois períodos, o primeiro, de 1º de maço a 20 de junho 

e, o segundo, de 10 de julho a 31 de outubro. 

    Parágrafo único. No correr dos meses de maio, agosto e novembro serão realizadas provas 

parciais e, no correr do mês de dezembro, exames finais. 



180  

    Art. 123. A habilitação do aluno para promoção ao ano imediato, será verificada pelo 

certificado de estágio e de trabalho práticos e, ainda, pelas provas parciais o exame final. 

    § 1º O certificado de estágio e de trabalhos práticos provará a habilitação do aluno nas 

disciplinas lecionadas em um só período de que trata o § 1º do art. 56. 

    § 2º Para as disciplinas lecionadas em dois períodos e para a habilitação nos cursos de 

especialização, serão exigidas provas parciais e exame final, alem do certificado de estágio e de 

trabalhos práticos. 

    Art. 124. Para a expedição dos certificados de estágio e de trabalhos práticos, cada aluno terá 

uma caderneta na qual será anotada a frequência aos serviços clínicos e às aulas práticas, bem 

como as notas obtidas na realização dos trabalhos, que serão registadas pelo próprio professor, 

justificando-as verbalmente. 

    § 1º Para a promoção nas disciplinas lecionadas em um só período ou admissão às provas 

parciais a média das notas de trabalhos práticos, que tiverem sido realizados até a época da prova, 

não deverá ser inferior a 5, nem registar o certificado de estágio menos de 2/3 de frequência às 

aulas práticas, nos termos dos arts. 86 e 87 e respectivos parágrafos. 

    § 2º O aluno cuja promoção, nos termos do § 1º do artigo anterior, depender de certificado de 

estágio e de trabalhos práticos poderá atender a essa exigência renovando a matrícula no período 

seguinte da respectiva disciplina, ou poderá eximir-se da referida exigência submetendo-se a 

exame final. 

    Art. 125. As provas parciais constarão de dissertações escritas sobre ponto do programa 

lecionado até a época da prova. 

    § 1º Sorteado o ponto, cada membro da mesa examinadora formulará três questões, três das 

quais, por novo sorteio, constituirão o ponto da prova parcial. 

    § 2º As provas escritas, rubricadas pelos examinadores, não serão assinadas pelo estudante, mas 

apenas assinadas de modo a poderem ser reconhecidas posteriormente, depois de julgadas. 

    § 3º Nas cadeiras de clínica a prova parcial constará da redação de observação clínica de um 

doente escolhido por sorteio. 

    Art. 126. Cada um dos examinadores atribuirá ao aluno nota do 0 a 10, em número inteiro, 

sendo a nota final a média aritmética das três notas concedidas, desprezadas as frações até 1/2 e 

contadas como unidade as superiores. 

    § 1º As notas de 0 a 3 inhabilitam o aluno, de 4 a 6 aprovam simplesmente, de 7 a 9 plenamente 

e a média 40 confere aprovação distinta. 

    § 2º O aluno que não comparecer a qualquer prova parcial, ou nela não puder inscrever-se por 

falta do certificado de estágio e de trabalhos práticos, terá a nota 0 na referida prova. 

    § 3º Os alunos que obtiverem média superior a 6 nas provas parciais ficarão dispensados do 

exame final para a promoção ao ano seguinte. 

    § 4º Os alunos que alcançarem média não inferior a 5 nas provas parciais ficarão dispensados da 

prova escrita no exame final. 

    § 5º Ficarão sujeitos ao exame final completo as demais alunos cuja média não for inferior a 3 

nas provas parciais. 

    Art. 127. Os exames finais constarão de uma prova escrita sobre três questões formuladas na 

ocasião, versando sobre ponto sorteado, e de uma prova prática e oral, com execução de trabalhos 

práticos e, arguição pela mesa examinadora, tambem sobre ponto sorteado. 
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    § 1º Será permitido ao aluno que não prestar exame final na época regulamentar ou tenha sido 

inhabilitado, submeter-se a novo exame em época fixada pelo Conselho tecnico-administrativo, 

realizando, neste caso e para obter certificado de estágio, trabalhos práticos que, demonstrem sua 

capacidade técnica e o habilitem à realização das provas escrita e prático-oral. 

    § 2º A juizo do Conselho técnico-administrativo será permitida matrícula condicional, no ano 

imediato, ao aluno que não tenha atendido integralmente às exigências para a promoção devendo 

tais exigências ser satisfeitas conjuntamente com as do ano letivo em que se matricular. 

    Art. 128. Os exames finais de Microbiologia e de Parasitologia serão efetuados 

simultaneamente na mesma banca examinadora e em idênticas condições poderão ser realizados 

os exames de Farmacologia e Terapêutica Clínica, os exames de Clínica dermatológica e 

sifilográfica e de doenças tropicais e infectuosas, os exames das duas cadeiras do Clínica cirúrgica 

e de Clinica urológica o os exames das quatro cadeiras de Clínica médica. 

    Art. 129. As mesas examinadoras da provas parciais e finais serão constituídas por três 

membros entre eles o professor da disciplina, sendo os outros, sempre que possivel e de 

preferência os que tenham realizado cursos equiparados, docentes livres da respectiva disciplina, 

ou de disciplinas afins, se não forem aqueles em número suficiente. 

    Parágrafo único. Nos exames das cadeiras com mais de um professor e nos exames conjuntos 

de mais de uma disciplina, serão membros da mesa examinadora os respectivos catedráticos e os 

docentes livres que houverem regido cursos equiparados, constituindo-se, neste caso, tantas mesas 

examinadoras quantas as necessárias ao exame das turmas por eles lecionadas. 

    V - TESE DE DOUTORAMENTO 

    Art. 130. As teses de doutoramento não constituem exigência legal para o exercício 

profissional, mas devem ser consideradas como afirmação da capacidade cientifica do candidato 

ao título de doutor. 

    § 1º Nos termos deste artigo as teses apresentadas à Faculdade não poderão, de modo algum, 

representar simples compilação bibliográfica, mas deverão definir, seja em observações ou 

verificações pessoais, seja em pesquisas ou descobertas originais, o merecimento e o esforço do 

candidato. 

    § 2º Os candidatos à defesa de tese deverão apresentar os manuscritos respectivos, antes da 

impressão, ao Conselho técnico-administrativo, que decidirá da sua aceitação. 

    Art. 131. A defesa de tese será realizada perante uma comissão examinadora constituida pelo 

professor da cadeira em que a tese tenha sido incluída e mais 4 professores de disciplinas afins, 

designados pelo Conselho técnico-administrativo. 

    § 1º Caberá a cada qual dos examinadores arguir a tese pelo prazo máximo de 20 minutos, 

sendo concedidos ao candidato 15 minutos, no máximo para responder a cada um dos arguidores. 

    § 2º Terminada a arguição de cada uma das teses apresentadas, a comissão procederá ao 

julgamento, cabendo aos membros da comissão examinadora emitir juizo fundamentado sobre o 

valor do trabalho e sobre a defesa realizada. 

    VI - REVALIAÇÃO DE DIPLOMAS 

    Art. 132. Os médicos que desejarem habilitar-se para o exercício profissional no Brasil deverão 

requerer a revalidação do diploma ou título de médico ao diretor das faculdades de medicina, 

apresentando os seguintes documentos: 

    I - Provas de sanidade, de identidade e de idoneidade moral. 
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    II - Diploma ou título, autenticado no consulado brasileiro da capital do país onde funcionar o 

estabelecimento de ensino, que haja expedido esse título ou diploma. 

    III - Prova idônea da validade do diploma ou título em todo o território do país de origem. 

    IV - Tradução, devidamente legalizada, dos documentos que instruirem o requerimento e não 

tenham sido originariamente escritos em português. 

    V - Certificados dos exames de Português, Corografia e História do Brasil, prestados no 

Colégio Pedro II ou em estabelecimento de ensino secundário, sob inspeção, mantido por Governo 

estadual. 

    § 1º Considerados válidos os documentos acima referidos, deverá o candidato cursar o 4º, 5º e 

6º ano do curso médico, de acordo com o regime estabelecido para os estudantes, ou requerer a 

prestação dos exames das disciplinas desses anos, independente de frequência o estágio nos cursos 

normais, na mesma época ou em épocas sucessivas. 

    § 2º Os exames de habilitação de que trata o parágrafo anterior serão prestados de acordo com a 

seriação instituida no curso médico. 

    § 3º A inscrição a exame só será realizada depois de atendidas todas as exigências 

regulamentares. 

    § 4º No caso do candidato à revalidação do título preferir requerer os exames a que se referem 

os parágrafos anteriores independentemente dos cursos, pagará as mesmas taxas. 

3 - DO ENSINO DA ENGENHARIA 

l - FINS DO ENSINO 

    Art. 133. As escolas oficiais de engenharia tem por fim ministrar o ensino mais adequado a 

formar os profissionais necessários ao País, não só nas funções técnicas de execução, como 

tambem nas de organização e direção dos grandes empreendimentos, habilitando-os com os 

conhecimentos, ensinamentos e métodos de investigação mais aptos a estimular-lhes a iniciativa, 

desenvolver-lhes a capacidade de apreensão dos aspectos essenciais dos problemas e orientar-lhe o 

espírito no sentido das soluções mais convenientes aos, interesses da comunidade. 

    Art. 134. Pela seleção das disciplinas e dos respectivos docentes, pelos métodos de ensino e 

pelas instalações materiais que lhe assegurem a eficácia e, ainda, pelas disposições tendentes a 

formar o espírito de submissão aos interesses coletivos, buscarão as escolas realizar o objetivo que 

lhes é aqui assinalado. 

    Art. 135. Para dar satisfação à necessidade de formar profissionais que se destinam a atividades 

diversas, será o ensino ramificado por cursos diferentes, sendo para isso introduzida, após 

adquirida uma base sólida comum, a necessária especialização compatível com os fins da escola, 

especificados no art. 133, e com as necessidades atuais do nosso meio. 

II - DISCIPLINAS 

    Art. 136. Para o ensino da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, serão providos por professores 

catedráticos as seguintes cadeiras: 

    I - Cálculo infinitesimal; 

    II - Complementos de geometria descritiva. Elementos de geometria projetiva. Perspectiva. 

Aplicações técnicas; 

    III - Mecânica, precedida de elementos de cálculo vectorial; 

    IV - Topografia. Geodesia elementar. Astronomia de campo; 
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    V - Física (1ª cadeira); 

    VI - Física (2ª cadeira); 

    VII - Química inorgânica; 

    VIII - Química orgânica e elementos de bioquímica; 

    IX - Química analítica; 

    X - Química industrial; 

    XI - Zoologia e botânica tecnológicas; 

    XII - Geologia econômica e noções de metalurgia; 

    XIII - Hidráulica teórica e aplicada; 

    XIV - Materiais de construção. Tecnologia e processos gerais de construção; 

    XV - Construção civil. Arquitetura; 

    XVI - Higiene geral. Higiene industrial e dos edifícios. Saneamento e traçado das cidades; 

    XVII - Mecânica aplicada. Bombas e motores hidráulicos; 

    XVIII - Resistência dos materiais. Grafo-estática; 

    XIX - Estabilidade das construções; 

    XX - Pontes. Grandes estruturas metálicas e em concreto armado; 

    XXI - Física industrial; 

    XXII - Termodinâmica. Motores térmicos; 

    XXIII - Estradas de ferro e de rodagem; 

    XXIV - Portos de mar. Rios e canais; 

    XXV - Eletroténica geral; 

    XXVI - Medidas elétricas e magnéticas. Estações geradoras. Transmissão de energia elétrica; 

    XXVII - Aplicações industriais da eletricidade; 

    XXVIII - Tecnologia mecânica. Instalações industriais; 

    XXIX - Estatística. Economia política e finanças; 

    XXX - Organização das indústrias. Contabilidade pública e industrial. Direito administrativo. 

Legislação; 

    XXXI - Metalúrgia, com desenvolvimento da siderurgia; 

    XXXII - Foto-topografia. Técnica cadastral. Cartografia. 

    Parágrafo único. Cada uma das cadeiras deste artigo será lecionada em dois períodos. 

    Art. 137. Haverá mais as seguintes aulas providas por professores de desenho: 

    I - Desenho a mão livre; 

    II - Desenho técnico. 



184  

    Art. 138. Para a ensino da Escola de Minas serão providas por catedráticos as seguintes 

cadeiras, cada uma delas lecionada em dois períodos: 

    I - Complementos de geometria analítica. Elementos de nomografia. Cálculo vectorial; 

    II - Cálculo diferencial e integral; 

    III - Física (1ª parte) ; 

    IV - Geometria descritiva. Elementos de geometria projetiva. Perspectiva. Aplicações técnicas; 

    V - Física (2ª parte) ; 

    VI - Mecânica racional; 

    VII - Topografia. Geodésia elementar. Astronomia de campo; 

    VIII - Química geral inorgânica e orgânica. Elementos de química-fisica. Eletroquímica; 

    IX - Botânica e zoologia; 

    X - Química industrial. Química analítica; 

    XI - Termodinâmica. Tecnologia do calor. Geradores de calor. Motores térmicos; 

    XII - Resistência dos materiais. Grafo-estática; 

    XIII - Electrotécnica geral. Máquinas elétricas. Medidas elétricas e magnéticas; 

    XIV - Mecânica aplicada. Máquinas operatrizes. Tecnologia do construtor mecânico; 

    XV - Produção, transmissão e aplicação industriais da energia elétrica; 

    XVI - Estabilidade das construções. Cimento armado; 

    XVII - Materiais de construção e determinação experimental de sua resistência. Tecnologia das 

profissões elementares. Processos gerais de construção; 

    XVIII - Mineralogia geral e descritiva. Metalogenia; 

    XIX - Metalurgia geral. Tratamento mecânico dos minérios. Exploração de minas; 

    XX - Estradas de ferro e de rodagem; 

    XXI - Hidráulica teórica e prática. Motores hidráulicos; 

    XXII - Geologia (1ª parte): Geologia geral - Petrologia; 

    XXIII - Metalurgia especializada. Siderurgia. Metalografia microscópica; 

    XXIV - Navegação interior. Portos de mar; 

    XXV - Geologia (2ª parte): Geologia estratigráfica - Paleontologia; 

    XXVI - Construção civil. Higiene industrial e de edifícios. Arquitetura. Saneamento e traçado 

das cidades; 

    XXVII - Pontes e viadutos. Grandes estruturas; 

    XXVIII - Economia política. Finanças. Estatística. Direito administrativo. Legislação. 

    § 1º As duas cadeiras de geologia (XXII e XXV), serão regidas por um só catedrático, bem 

como as duas de física (III e V). 



185  

    § 2º Haverá, alem disso, na Escola de Minas as seguintes aulas providas por professores de 

desenho: 

    I - Desenho a mão livre; 

    II - Desenho técnico. 

    Art. 139. A matéria de cada cadeira ou aula constará de programa aprovado pela Congregação, 

que valerá por uma concordância entre eles, sujeitos, entretanto, os relativos às disciplinas abaixo 

enumeradas, às seguintes delimitações de assuntos e distribuição nos períodos letivos: 

    a) Escola Politécnica 

    1ª cadeira - Alem da matéria constante do programa da 1ª cadeira, haverá sob a regencia do 

catedrático ou de um docente livre dessa cadeira, um período de complementos de Geometria 

analítica e Noções de Nomografia, a ser lecionado paralelamente ao primeiro da cadeira. 

    2ª cadeira - O objeto principal do ensino desta cadeira são as aplicações técnicas, constituindo 

as partes precedentes a preparação para este fim. 

    4ª cadeira - Será o seu ensino dividido em dois períodos, sendo a topografia, primeira parte da 

cadeira, concluída em um período. 

    5ª cadeira - Física (1ª cadeira): Teoria dos erros; Medidas; Mecânica dos sólidos, líquidos e 

gases; Acústica e Calor. 

    6ª cadeira - Física (2ª cadeira): Eletricidade, Magnetismo, Luz. Teorias modernas da física. O 

programa desta cadeira deverá ser organizado de modo que a parte fundamental, obrigatória, seja 

lecionada no primeiro período, sendo o segundo facultativo. 

    9ª cardeira - 1ª parte; Química analítica quantitativa e métodos gerais de análise quantitativa, a 

ser lecionada no primeiro período do curso. 

    13ª cadeira - 1ª parte: hidráulica geral, hidrologia e hidrometria, Noções sobre movimento 

variado em condutos forçados. A ser lecionada em um período. 

    15ª cadeira - 1ª parte : construção civil, deverá ser lecionada no primeiro período do curso. 

    2ª parte: arquitetura, compreendendo a história da arquitetura e elementos de composição e 

distribuição dos edifícios. 

    16ª cadeira - 1ª parte: higiene geral, higiene industrial e dos edificios, devendo ser lecionada no 

primeiro período do curso. 

    17ª cadeira - A parte de macânica aplicada compreende: cinemática e dinâmica aplicadas; 

mecânica fisica; elementos e orgãos de máquinas; mecanismos ; máquinas-ferramentas correntes. 

    19ª cadeira - Está incluido nesta cadeira o estudo das aplicações correntes em alvenaria ou 

concreto, madeira, metal e concreto armado. 

    21ª cadeira - Esta cadeira compreende: tecnologia do calor, ventilação, aquecimento, indústria 

do frio. 

    22ª cadeira - No estudo desta cadeira está incluido o das caldeiras e dos gazógenos. 

    25ª cadeira - No programa da cardeira está incluída a parte relativa aos ensaios indústrias 

(ensaios das máquinas elétricas). 

    30ª cadeira - A parte relativa à legislação compreende: legislação de águas, minas, terras 

trabalho. 
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    b) Escola de Minas 

    1 - Complementos de geometria analítica. Elementos de nomografia. Cálculo vetorial. 

    A primeira parte, deverá ser procedida de uma revisão do programa exigido para a admissão. 

    A segunda parte terá apenas o desenvolvimento necessário às aplicações a disciplinas 

posteriores do curso. 

    A terceira parte compreenderá e álgebra vetorial, seguida de uma introdução à análise vetorial. 

    III - Física (1ª parte): teoria dos erros. Medidas físicas. Mecânica dos sólidos, líquidos e gases. 

Acústica. Calor. Ótica geométrica. 

    IV - Geomotria descritiva. Elementos de geometria projetiva. Perspectiva. Aplicações técnicas. 

    O desenvolvimento da geometria descritiva e da geometria projetiva deverá ter apenas a 

extensão necessária às aplicações úteis á engenharia. 

    V - Física (2ª parte): ótica física. Eletricidade e magnetísmo. Meteorologia. Teorias modernas 

da física. 

    O estudo da ótica física terá como objetivo principal na suas aplicações e aparelhos de medida e 

de observação. 

    VII - Topografia. Geodasia elementar. Astronomia de campo. 

    A última parte deverá ser precedida do estudo dos conhecimentos indispensáveis de astronomia 

esférica. 

    VIII - Química geral inorgânica e orgânica. Elementos da química-física. Eletroquímica. 

    No desenvolvimento da primeira parte da cadeira deverá ser feita uma apreciação das leis e 

teorias fundamentais da química, em confronto com os caracteres dos principais elementos, 

compostos inorgânicos e grupamentos funcionais orgânicos, bem como uma revisão dos processos 

de preparação dos corpos simples e compostos de aplicação corrente nos laboratórios e na 

indústria. 

    IX - Botânica e zoologia. Revisão da parte geral da botânica e zoologia. Botânica e zoologia 

sistemática, visando a pateontologia e aplicações úteis à técnica. 

    X - Química industrial. Química analítica. 

    A primeira parte da cadeira, alem do estudo de algumas indústrias importantes, deverá 

compreender a exposição dos métodos gerais mais usados na tecnologia química. 

    XI - Termodinâmica. Tecnologia do calor. Geradores do vapor. Motores térmicos. 

    Esta cadeira compreende: Princípios fundamentais da termodinâmica. Gases. Vapores. 

Circulação dos gases e vapores. Transmissão do calor. Combustíveis. Chaminés. Máquinas 

frigoríficas. Geradores de vapor. Motores térmicos. 

    XIV - Mecânica aplicada. Máquinas operatrizes. Tecnologia do construtor mecânico. 

    A primeira parte da cadeira versará sobre a cinemática e dinâmica aplicadas, mecânica física, 

elementos e órgãos de máquinas e mecanismos. 

    A segunda abrangerá: máquinas ferramentas para madeira e metal; máquinas de transportes; 

desitegradores; britadores; separadores e classificadores; prensas e filtros-prensas, etc. 

    XXI - Hidráulica teórica e aplicada, Motores hidráulicos. 
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    A hidráulica aplicada compreenderá: abastecimento dágua, esgotos, dessecamento e irrigação. 

    XXIII - Metalurgia especializada. Siderurgia. Metalografia microscópica. 

    A metalurgia especializada tratará, com exceção do ferro, dos metais de aplicações mais 

importantes. 

    XXVIII - Economia política. Finanças. Estatística. Direito administrativo. Legislação. 

    A última parte refere-se às legislações especiais de terras, águas, minas e do trabalho. 

    Art. 140. Alem das cadeiras a que se refere o art. 136, serão criadas, na Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro, as cadeiras abaixo designadas, não providas dos catedráticos efetivos, mas a cargo 

de um ou vários professores que, neste caso, organizarão em comum o respectivo programa. 

    XXXIII - Química tecnológica e analítica, compreendendo: revisão das leis fundamentais da 

química; recapitulação das propriedades dos principais elementos, ligas e Compostos inorgânicos 

e orgânicos de aplicação técnica; métodos gerais de análise química; análise e ensaios industriais 

mais necessários ao engenheiro. 

    Esta cadeira ficará a cargo dos docente de química, ensinando cada um deles a parte da cadeira 

que tem relação com a disciplina de que é docente. 

    XXXIV - Química-física e electroquímica, a ser lecionada em um período por um dos docentes 

de química. 

    XXXV - Elementos de eletotécnica. Disciplina facultativa, a cargo dos docentes das cadeiras de 

eletricidade, ensinando cada um deles a parte da cadeira que tem relação com a disciplina de que é 

docente. 

    XXXVI - Complementos de matemática aplicada. Integração gráfica e numérica. Nomografia. 

    Disciplina facultativa, a ser lecionada em um período. O Conselho técnico-administrativo 

escolherá cada ano o catedrático que se incumbirá de sua regência. 

    Parágrafo único. À medida das necessidades poderão ser criadas, em qualquer das duas escolas, 

novas cadeiras, nas condições deste artigo, conforme o exigirem as conveniências do ensino. 

    III - CURSOS 

    Art. 141. Haverá, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, os seguintes cursos: 

    I - Curso de engenheiros civís (5 anos); 

    II - Curso de engenheiros eletricistas (5 anos); 

    III - Curso de engenheiros industriais (5 anos); 

    IV - Curso de geógrafos (3 anos). 

    Art. 142. No curso de engenheiros civís serão exigidas as disciplinas correspondentes às 

seguintes cadeiras e aulas: I - II - III - IV - V - VI - XII - XIII - XIV - XV (1ª parte) - XVI (1ª 

parte) - XVII - XVIII - XIX - XXII - XXIII - XXIX - XXX - XXXIII. Desenho a mão livre. 

Desenho técnico. O aluno deverá optar, alem disso, por uma das duas cadeiras XX ou XXIV, ou 

ainda nela combinação das segundas partes das cadeiras XV e XVl. A cadeira XXXV será 

facultativa. 

    Art. 143. No curso de engenheiros eletricistas serão estudadas as disciplinas correspondentes às 

seguintes cadeiras e aulas: I - II - III - IV (1ª parte) - V - VI - XII - XIII (1ª parte) - XIV - XV (1ª 

parte) - XVI (1ª parte) - XVII - XVIII - XIX - XXII - XXIII - XXV - XXVI - XXVII - XXIX - 

XXX - XXXIII - Desenho a mão livre. Desenho técnico. 
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    Art. 144. No curso de engenheiros industriais serão exigidas as disciplinas correspondentes às 

seguintes cadeiras e aulas : I - II - III - IV (1ª Parte) - V - Vl - IX (1ª parte) - XII - XIII (1ª parte ) - 

XIV - XV (1ª parte) - XVII (1ª parte) - XVII - XVIII - XXI - XXII - XXIX - XXX - Desenho a 

mão livre. Desenho técnico. 

    O aluno deverá optar ainda pelo estudo de um dos três grupos de cadeiras abaixo enumeradas, 

de que fazem parte, respectivamente, disciplinas relativas a indústrias metalúrgicas, químicas e 

mecânicas: 

    1º grupo: VII - IX (2ª parte) - XXXI - XXXIV; 

    2º grupo; VII - VIII - IX (2ª parte) - X - XI - XXXIV; 

    3º grupo; XI - XXVIII - XXXIII. 

    Art. 145. No curso de geógrafos serão estudadas na Escola Politécnica as disciplinas 

correspondentes às seguintes cadeiras e aulas: IV - XII - XIII - XXIX - XXX - XXXII - Desenho a 

mão livre. Desenho técnico (parte relativa a desenho topográfico). 

    Alem das disciplinas acima referidas, estudadas na Escola Politécnica, deverá o aluno deste 

curso estudar, na Faculdade de Educação. Ciências e Letras, as seguintes cadeiras: fisica e química 

analítica (da série de ciências naturais), matemáticas gerais, botânica sistemática, zoologia 

sistemática, geografia (física, política, econômica), meteorologia e climatologia, astronomia e 

geodésia. 

    Art. 146. Haverá na Escola de Minas um curso seriado de 6 anos que habilitará ao diploma de 

engenheiro de minas e civil. 

    Art. 147. No curso de engenheiro de minas e civil serão exigidas a disciplinas correspondentes 

às cadeiras enumeradas no art. 138, sendo, todavia, permitida ao aluno a livre escolha de uma ou 

outra das cadeiras XXIV e XXVII (Pontes e Viadutos. Grandes estruturas e Navegação interior. 

Portos de mar) que serão optaveis. 

I V - SERIAÇÃO 

    Art. 148. Na Escola Politécnica, de acordo com o art. 141, é a seguinte a seriação nos diferentes 

cursos: 

    Curso de engenheiros civis 

    1º ano - Cálculo infinitesimal (2 períodos). Complementos de geometria analítica e Noções de 

Nomografia (1º período). Complementos de geometria descritiva. Elementos de geometria 

projetiva. Perspectiva. Aplicações técnicas (2 períodos). Mecânica, precedida de elementos de 

cálculo vetorial (2º período). (Geologia econômica e noções de metalurgia (2º período). Desenho a 

mão livre (2 períodos). 

    2º ano - Física, 1ª cadeira (2 períodos). Resistência dos materiais. Grafo-estática (2 períodos). 

Mecânica, precedida de elementos de cálculo vetorial (1º período). Geologia econômica e noções 

de metalurgia (1º período). Materiais de construção. Tecnologia e processos gerais do construção 

(2º período). Topografia (2 período). Química tecnológica e analítica (2 períodos). Desenho 

técnico (2 períodos). 

    3º ano - Física, 2ª cadeira (2 períodos). Geodesia elementar e Astronomia de campo (1º 

período). Mecânica aplicada. Bombas e motores hidráulicos (2 períodos). Estabilidade das 

construções (2 períodos). Materiais de construção. Tecnologia e processos gerais de construção (1º 

período). Higiene geral. Higiene industrial e dos edifícios (2º período). Hidráulica teórica e 

aplicada (2º período). 
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    4º ano - Hidráulica teórica e aplicada (1º período). Construção civil - Arquitetura (2 períodos). 

Saneamento e traçado das cidades (1º período). Estradas de ferro e de rodagem (2 períodos). 

Química tecnológica e analítica (2 períodos). Termodinâmica. Motores térmicos (2º período). 

Pontes. Grandes estruturas metálicas e em concreto armado (2º período). Portos de mar. Rios e 

canais (2º periodo). 

    5º ano - Organização das indústrias, Contabilidade pública e industrial. Direito administrativo. 

Legislação (2 períodos), Estatística. Economia política e finanças (2 períodos). Termodinâmica. 

Motores térmicos (1º período). Pontes. Grandes estruturas metálicas e em concreto armado (1º 

período). Portos de mar. Rios e canais (1º período). Elementos de eletrotécnica, facultativa (2 

períodos). 

    Cadeiras optativas - Portos de mar. Rios e canais; Pontes. Grandes estruturas metálicas e em 

concreto armado; Arquitetura conjuntamente com Saneamento e traçado das cidades. 

    Curso de engenheiros eletricistas 

    1º ano - Cálculo infinitesimal (dois períodos). Complementos de geometria analítica e Noções 

de Nomografia (1º período). Complementos de geometria descritiva. Elementos de geometria 

projetiva. Perspectiva. Aplicações técnicas (dois períodos). Topografia (2º período). Mecânica, 

precedida de elementos de cálculo vetorial (2º período). Geologia econômica e noções de 

metalúrgica (2º período). Desenho a mão livre (2 períodos). 

    2º ano - Física, 1ª cadeira (dois períodos): Química tecnólogica e analítica (dois períodos). 

Resistência dos materiais. Grafo-estática (dois períodos). Mecânica, precedida de elementos do 

cálculo vetorial (1º período). Geologia econômica e noções de metalurgia (1º período). Hidráulica 

teoria e aplicada (2º período). Materiais de construção. Tecnologia e processos gerais de 

construção (2º período). Desenho técnico, dois períodos). 

    3º ano - Física, 2ª cadeira (dois períodos). Mecânica aplicada. Bombas e motores hidráulicos 

(dois períodos) . Estabilidade das construções (dois períodos). Hidráulica teoria e aplicada (1º 

período). Materiais de construção. Tecnologia e processos gerais de construção (1º período). 

Termodinâmica. Motores térmicos (2º período). Eletrotécnica geral (2º período). 

    4º ano - Eetrotécnica geral (1º período). Medidas elétricas magnéticas. Estações geradoras. 

Transmissão da energia elétrica (dois períodos). Termodinâmica. Motores térmicos (1º período). 

Estrada de ferro e de rodagem ( 2 períodos). Higiene geral. Higiene industrial e dos edifícios (2º 

período). 

    5º ano - Aplicações industriais da eletricidade (dois períodos). Organização das indústrias. 

Contabilidade pública e industrial. Direito administrativo. Legislação (dois períodos). Estatística. 

Economia política e finanças (dois períodos). Construção civil (1º período). 

    Curso de engenheiros industriais 

    1º ano - (Cálculo infinitesimal (dois períodos). Complementos de geometria analítica e Noções 

de Nomografia (1º período). Complementos de geometria descritiva. Elementos de geometria 

projetiva. Perspectiva. Aplicações técnicas (dois períodos). Topografia (2º período). Mecânica, 

precedida de elementos de cálculo vetorial ( 2º período). Geologia econômica e noções de 

metalurgia (2º período). Desenho a mão livre (dois períodos). 

    2º ano - Física, 1ª cadeira (dois períodos). Resistência dos materiais. Grafo-estática (dois 

períodos). Mecânica, precedida de elementos de cálculo vetorial (1º período ). Geologia 

econômica e noções de metalurgia (1º período). Materiais de construção. Tecnologia a processos 

gerais de construção (2º período). Química inorgânica (2º período). Desenho técnico (dois 

períodos). 
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    3º ano - Física, 2ª cadeira (dois períodos). Química inorgânica ( 1º período). Hidráulica teórica e 

aplicada (1ª parte) (2º período). Mecânica aplicada. Bombas e motores hidráulicos (dois períodos). 

Materiais de construção. Tecnologia e processos gerais de construção (1º período), higiene geral. 

Higiene industrial e dos edifícios (2º período). Química orgânica (2º período). 

    4º ano - Química analítica (dois períodos). Construção civil (1º período). Termodinâmica. 

Motores térmicos (2º período). Botânica e Zoologia tecnológicas (dois períodos). Química-física, 

Eletroquímica (1º período). Química orgânica (1º período). Metalurgia, com desenvolvimento da 

siderurgia (1º período). Tecnologia mecânica. Instalações industriais (2º período). Química 

industrial (2º período). 

    5º ano - Estatística. Econômica política e finanças (2 períodos). Termodinâmica. Motores 

térmicos (1º período). Física industrial (dois períodos). Organização das indústrias. Contabilidade 

pública e industrial. Direito administrativo. Legislação (dois períodos). Química industrial (1º 

período). Metalurgia com desenvolvimento da siderurgia (1º período). Tecnologia mecânica. 

Instalações industriais (1º periodo). 

    No curso de engenheiros industriais, quando o aluno optar pelo grupo de indústrias mecânicas. a 

cadeira de Estatística, Economia Política e Finanças será estudada no 4º ano; a cadeira de Física 

industrial (2 períodos) será tambem estudada no 4º ano; e a cadeira de Termodinâmica - Motores 

térmicos, será estudada no 2º período do 3º ano e no 1º período do 4º ano. 

    Art. 149. Na Escola de Minas a seriação será a seguinte: 

    1º ano: 

    I. Complementos de geometria analítica. Elementos de nomografia. Cálculo vetorial (dois 

períodos). 

    II. Cálculo diferencial e integral (dois períodos). 

    III. Física (1ª parte) (dois períodos). 

    IV. Geometria descritiva. Elementos de geometria projetiva. Perspectiva. Aplicações técnicas 

(dois períodos). 

    Aula de desenho a mão livre. (dois períodos). 

    2º ano: 

    I. Mecânica racional (dois períodos). 

    II. Física (2ª parte) (dois períodos). 

    III. Topografia (um período) Geodesia elementar. Astronomia de campo (um período). 

    IV. Química geral inorgânica e orgânica( um período). Elementos de química-física. 

Eletroquímica (um perodo). 

    V. Botânica (um período). Zoologia (um período). 

    Aula de desenho técnico e de convenções (dois período). 

    3º ano: 

    I. Resistência dos materiais. Grafo-estática (dois períodos). 

    II. Termodinâmica. Tecnologia do calor. Geradores de vapor. Motores térmicos (dois períodos). 

    III. Química industrial (um período). Química analítica (um período). 

    IV Eletrotécnica geral. Máquinas elétricas. Medidas elétricas e magnéticas (dois períodos). 
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    V. Mecânica aplicada (um período). Máquinas operatrizes. Tecnologia do construtor mecânico 

(um período). 

    4º ano: 

    I. Estabilidade das construções. Cimento armado (dois períodos). 

    II. Materiais de construção e determinação experimental de sua resistência. Tecnologia das 

profissões elementares. Processos gerais de construção (dois períodos). 

    III. Mineralogia geral e descritiva. Metalogenia (dois períodos). 

    IV. Hidráulica teórica e prática. Motores hidráulicos (dois períodos). 

    V. Metalurgia geral. Tratamento mecânico dos minérios (um período). Exploração de minas 

(um período). 

    5º ano: 

    I. Estradas de ferro e de rodagem (dois períodos). 

    lI. Produção, transmissão e aplicações industriais da energia elétrica (dois períodos). 

    III. Geologia (1ª parte): Geologia geral. Petrologia (dois períodos). 

    IV. Metalurgia especializada. Siderurgia. Metalografia microscópica (dois períodos). 

    6º ano: 

    I. Geologia (2ª parte). Geologia estratigráfica. Paleontologia (dois períodos). 

    II. (Optativa). Pontes e viadutos. Grandes estruturas (dois períodos). 

    III. (Optativa). Navegação interior. Portos de mar (dois períodos). 

    IV. Construção civil. Higiene industrial e dos edifícios. Arquitetura. Saneamento e traçado das 

cidades (dois períodos). 

    V. Economia política. Finanças. Estatística. Direito administrativo. Legislação (dois períodos). 

    V - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

    Art. 150. Os meios de ensino adotados nas Escolas de Engenharia serão os seguintes: 

     a) preleção: 

     b) debate e arguição; 

     c) exercício de aplicação; 

     d) trabalhos de laboratório; 

     e) projetos; 

     f) excursões. 

    Art. 151. A organização didática dessas escolas pretende. pela escolha conveniente das 

disciplinas fundamentais e justa delimitação de seus programas, manter estreita correlação entre o 

estudo dessas disciplínas e o das cadeiras de aplicação. Com os meios de ensino adotados visa, 

pela igual importância atribuida de um lado à preleção e de outro ao debate, arguição e 

demonstrações concretas, a necessária sedimentação dos conhecimentos adquiridos, e, em seguida, 

procura ensinar a utilizar os conhecimentos assim obtidos, por meio de exercícios e trabalhos de 

laboratório, nas disciplinas básicas, exercícios, projetos e excursões, nas cadeiras de aplicação. 

    Art. 152. Nas preleções as descrições verbais deverão ser substituidas, sempre que o assunto o 

comportar por demonstrações gráficas ou projeções luminosas, ou ainda, e de preferência, por 

demonstrações concretas. 
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    Art. 153. Nas aulas destinadas a debate e arguição, deverá a matéria já exposta em preleções ser 

submetida a debate, para esclarecimento, cabendo indiferentemente a iniciativa do questionário ao 

docente ou ao aluno. 

    Parágrafo único. Para cada disciplina deverá haver, semanalmente, pelo menos uma hora 

destinada a debate que, pelo seu objetivo, não comporta atribuição de nota de aproveitamento. 

    Art. 154. A escolha dos temas e dados para exercícios escolares deverá ser feita de modo que as 

questões versando sobre matéria passivel de aplicação conduzam a resultados realmente aceitaveis 

na prática, atribuindo-se máxima importância à discussão das soluções, que deverão ser 

interpretadas e confrontadas, definidos e justificados os critérios de preferência. 

    Art. 155. Para as cadeiras que, a juizo da Congregação, comportem, alem dos exercícios 

escolares durante o curso, a elaboração de projetos, haverá um período complementar destinado 

exclusivamente a este fim, devendo tais projetos com os respectivos orçamentos se ajustar no seu 

programa, na sua, elaboração e na sua apresentação, tão fielmente quanto possivel às condições 

reais da prática; 

    Art. 156. As excursões, complemento indispensavel da instrução prática, teem por fim 

proporcionar aos alunos a oportunidade, quer de visitas de inspeção a obras e instalações públicas 

ou particulares, no estudo das cadeiras técnicas, quer de trabalhos de pesquisa e coleta de 

materiais, no estudo das ciências naturais. 

    Cada visita deverá ser precedida de uma aula especial, em que o professor fará uma descrição 

minuciosa do que será o seu objeto, encarecendo a significação de todos os elementos 

característicos que, irão ser inspecionados, e fornecendo ao mesmo tempo aos estudantes todos os 

dados, tabelas, gráficos e ilustrações, que lhe seja possivel compilar, afim de que possam aqueles. 

antes da visita, formar idéia clara do que irão observar. 

    Deverá o professor se esforçar por multiplicar as visitas, tanto nas férias, como. e de 

preferência, durante o período letivo, tanto quanto o permitam os horários, de modo que nelas se 

ofereça oportunidade de exibir, na medida do possível, toda a matéria do programa suscetivel de 

apresentação por esta forma. 

    Art. 157. O Conselho técnico-administrativo organizará anualmente uma série de conferências, 

realizadas de preferência por professores da Escola, destinadas a apresentar aos alunos, ainda em 

começo do curso, os aspectos típicos e os problemas atuais da profissão, afim de despertar-lhes o 

interesse e habilitá-los a escolher, em tempo e com acerto, a orientação a seguir . 

    Art. 158. Para cada curso a distribuição das cadeiras e aulas é apresentada nos arts. 148 e 149, 

segundo uma seriação não obrigatória, mas que, entretanto, toma em consideração a ordem de 

sucesso mais aconselhavel no estudo das disciplinas exigidas, e tambem, na medida do possivel, 

uma uniforme distribuição dos trabalhos. 

    Parágrafo único. A matrícula e inscrição a exames se fazem isoladamente por disciplina, 

respeitada quanto a estes a ordem de precedência fixada, para certas disciplinas no Regimento 

Interno. 

    Art. 159. Os programas de todas as disciplinas deverão ser organizados tendo em vista uma 

apresentação antes intensiva que extensiva da matéria, insistindo no essencial o dispensando o 

acessório, visando sobretudo conferir ao aluno os meios de um conhecimento preciso a de uma 

apreciação objetiva dos assuntos estudados. 

    Art. 160. A matéria constante do programa e nele distribuida claramente por períodos, deverá 

ser integralmente lecionada, e nenhum pretexto, salvo perturbação na marcha dos cursos por 

motivos de ordem pública, justificará, em caso de transgressão a este dispositivo, a revelação da 

penalidade prescrita no regulamento. 
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    Art. 161. A Comissão incumbida do exame dos programas deverá velar por um rigoroso 

ajustamento entre eles, evitando falhas ou repetições desnecessárias. 

    Art. 162. O tempo de duração de cada preleção será de 50 minutos, e, para cada cadeira, as 

preleções deverão ser distribuidas com relativa uniformidade pelo decurso da semana. 

    Art. 163. Na confecção dos horários poderá, para cada disciplina, o tempo destinado 

semanalmente a preleções atingir, no máximo, a metade do total que lhe for consagrado. 

    VI - REGIME ESCOLAR 

    Art. 164. O ano escolar na Escola Politécnica se divide nos seguintes períodos: 

     a) períodos letivos: primeiro, de 16 de março a 30 de junho; segundo, de 1 de agosto a 30 de 

novembro; 

     b) períodos de exames e férias: o mês de julho e o período de 1 de dezembro a 15 de março. 

    A primeira quinzena de julho e o mês de dezembro são destinados a exames orais, sendo o 

restante dos respectivos períodos reservados a férias e, eventualmente, a excursões. 

    Art. 165. O ano escolar, na Escola de Minas, divide-se nos seguintes períodos: 

     a) períodos letivos: primeiro, de 16 de setembro a 31 de dezembro; segundo, de 1 de fevereiro 

a 31 de maio; 

     b) períodos de exames e férias: o mês de janeiro e o período de 1 de junho a 15 de setembro. 

    A primeira quizena de janeiro e o mês de junho são destinados a exames orais, sendo o restante 

dos respectivos períodos reservado a férias e, eventualmente, a excursões. 

    Art. 166. É livre a frequência às preleções e aulas de debate, obrigatória aos exercícios 

escolares. 

    Art. 167. Aos trabalhos e exercícios escolares deverá o docente, em cujo curso estiver inscrito o 

aluno, atribuir uma nota graduada de zero a dez. 

    Art. 168. Haverá em cada período duas provas parciais obrigatórias para cada disciplina, 

atribuindo-se nota zero ao aluno que não comparecer. 

    § 1º As provas parciais na Escola Politécnica se realizarão, para um período, na primeira 

quinzena de maio e na última semana de junho e, para o outro, na segunda quinzena de setembro e 

na última semana de novembro. 

    § 2º As provas parciais, na Escola de Minas, se realizarão, para um período nos primeiros dias 

de novembro e primeiros dias de janeiro e, para o outro, nos primeiros dias de abril e primeiros 

dias de junho. 

    Art. 169. As provas parciais serão realizadas sob a fiscalização, de todos os docentes que 

tenham regido o curso oficial e os equiparados da matéria, e que constituirão, em seu conjunto, a 

comissão. 

    Sobre a matéria que, pelo programa oficial, normalmente já deve ter sido lecionada até a data da 

prova, após escolha dos temas pela comissão, será formulada pelos seus membros a questão que 

cada um propõe para cada tema, decidindo o sorteio as que serão objeto de prova, devendo, 

previamente, a redação das questões ser aceita pela comissão. 

    As provas, que não deverão ser assinadas, serão distribuidas pelos membros da comissão, para 

julgamento, após o qual se fará a respectiva identificação. 
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    Art. 170. Não poderá ser concedida inscrição em prova oral de uma disciplina ao aluno que não 

tiver executado, obtendo nota correspondente, pelo menos três quartos dos exercícios escolares 

realizados durante o curso. 

    Art. 171. Para inscrição em prova oral de uma cadeira é condição que a média obtida, quer nos 

trabalhos escolares, quer nas provas parciais. e referentes a toda a matéria da cadeira, seja no 

mínimo igual a cinco. 

    Parágrafo único. Cada uma destas médias constitue, respectivamente, a nota de trabalhos 

escolares e a nota de provas parciais. 

    Art. 172. Haverá uma época de provas orais ao fim de cada período letivo. 

    Art. 173. O candidato à inscrição em prova oral juntará ao respectivo requerimento os recibos 

de pagamento das taxas de frequência e de exames. 

    Parágrafo único. Caberá à secretaria verificar se o requerente satisfez, ou não, as exigências dos 

artigos 170 e 171, e caso necessário, as do parágrafo 1º do artigo 179, para a concessão da 

inscrição. 

    Art. 174. A mesa examinadora de prova oral será constituida pelo catedrático da matéria, como 

examinador ou presidente, e de docentes que tenham regido curso equiparado da cadeira, podendo, 

em caso de falta, ser chamados outros catedráticos ou docentes. 

    Parágrafo único. O docente, cujos alunos estejam sendo submetidos à prova, deverá fazer parte 

da mesa sendo dispensado somente por motivo por ele justificado. 

    Art. 175. A aprova oral constará de arguição pelos examinadores, primeiro sobre a parte vaga, 

que deverá abranger o essencial de toda a matéria da cadeira, e, a seguir, de arguição sobre ponto 

então sorteado, de uma lista previamente aprovada pela Congregação. 

    Parágrafo único. Não sendo satisfatório o exame da primeira parte, deverá o examinador 

dispensar-se da segunda, atribuindo grau zero ao examinando. 

    Art. 176 Na prova oral deverá o examinando ser arguido por dois examinadores, pelo menos, 

podendo examinar cada um durante vinte minutos, no máximo, e será permitida, caso não decorra 

daí perturbação no processo de exame, a juizo da mesa, a arguição simultanea de dois candidatos, 

por um examinador. 

    Art. 177. A média das notas atribuidas pelos membros da mesa de prova oral constitue a nota 

desta prova. 

    Parágrafo único. A nota zero nesta prova inhabilita no exame. 

    Art. 178. A aprovação em uma cadeira será obtida se for igual, ou superior a cinco, a média das 

notas de trabalhos escolares, de provas parciais de prova oral e de projeto, nas cadeiras em que 

seja este exigido. 

    Art. 179. O aluno que não tive alcançado, ao termo do curso de uma disciplina, as notas 

mínimas de provas parciais e de trabalho escolares exigidas no art. 171, ou que não tenha 

alcançado, após a prova oral, a média exigida no artigo anterior, será considerado inhabilitado, 

devendo inscrever-se novamente à frequência da cadeira, realizando todos os trabalhos e provas. 

    § 1º Ser-lhe-á, entretando, facultado, caso a inhabilitação resulte da insuficiência em prova oral, 

requerer ao fim do período seguinte nova prova oral se, nos trabalhos e provas realizadas no 

período, tiver alcançado as notas mínimas exigidas no art. 171. 
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    § 2º Estas notas, simples índices de aproveitamento, não serão entretanto tomadas em 

consideração, para fins de avaliação da nota média de habilitação, prevalecendo para tal fim as 

notas do curso letivo anterior. 

    § 3º A inhabilitação nesta segunda prova oral importa na anulação das notas do curso letivo 

prévio, prevalecendo para a nova prova as notas alcançadas no ano letivo em curso. 

    Art. 180. Nas cadeiras em que haja período adicional para projetos, será permitida a elaboração 

dos mesmos alunos, que, termo do curso letivo da matéria, estiver nas condições exigidas para 

inscrição à prova oral, que se tenha apresentado a esta, com sucesso ou não, quer não se tenha 

apresentando. 

    Art. 181. É fixada em cinco a nota mínima de aceitação de projeto pela respectiva comissão 

examinadora, devendo o aluno, caso não atinja esta nota com os trabalhos de um período, fazer 

novos projetos no período subsequente. 

    Art. 182 Os trabalhos de desenho realizados durante o ano, autenticados à medida de sua 

execução pelo professor que, entretanto. não lhes atribuirá nota, serão julgados por uma comissão 

constituida por professores de desenho e por docente de cadeira técnica. 

    § 1º Para o julgamento o aluno deverá apresentar, no mínimo, três quartos dos trabalhos 

distribuidos durante o ano. sendo necessária, para aprovação, a nota mínima cinco. 

    § 2º O aluno inhabilitado deverá repetir os trabalhos no ano seguinte. 

    Art. 183. Para a matrícula inicial nas Escolas de Engenharia apresentará o candidato 

requerimento e documentos, provando: 

     a) idade mínima de 17anos; 

     b) idoneidade moral e sanidade; 

     c) identidade de pessoa, mediante a respectiva carteira; 

     d) aprovação final no curso secundário, com adaptação didática ao curso de engenharia; 

     e) pagamento da respectiva taxa. 

    Art. 184. Enquanto for exigido um exame vestibular compreenderá este as seguintes disciplinas: 

álgebra elementar e superior; geometria, trigonometria, retilínea e esférica; elementos de 

geometria analítica; noções de geometria descritiva; desenho geométrico; física geral; química 

inorgânica e orgânica. 

    Art. 185. O exame vestibular compreenderá prova escrita, versando cobre questões práticas 

relativas a cada um das disciplinas referidas no artigo anterior, e prova oral sobre as mesmas 

disciplinas, excetuando-se física e química, cujos exames constarão apenas de uma prova prático-

oral. 

    Parágrafo único. Este exame será julgado por uma comissão escolhida pelo Conselho técnico-

administrativo sob a presidência do Diretor. 

    Art. 186. Dentro dos limites fixados pelo Conselho técnico-administrativo para o número 

máximo de inscrições permissivel em cada curso normal ou equiparado, de preleção ou de 

trabalhos práticos, é concedida a pessoa estranha à Escola inscrição como ouvinte em qualquer 

cadeira. 

    Art. 187. Alem das condições de idoneidade de sanidade e do preparo prévio, que justifiquem a 

presunção de poder ser seguido com proveito o curso pelo candidato, condições a serem prescritas 

pelo regimento interno, deverá o candidato pagar as taxas de inscrição e frequência. 



196  

    Art. 188. Em falta de documentos bastantes, justificando o preparo prévio, será exigido um 

exame sumário, com programa ad doc. pagando o candidato a taxa que o regimento interno fixar 

para remuneração aos examinadores. 

    Art. 189. O ouvinte que pretenda um certificado de "freqüência com proveito" de uma cadeira, 

deverá sujeitar-se a todas as provas e trabalhos dos alunos matriculados regulamente na mesma 

cadeira, sendo-lhe concedido o certificado se conseguir realizá-los com o êxito que corresponda à 

habilitação nos termos do art.178. 

    Art. 190. O certificado de "frequência com proveito", em uma ou mais cadeiras, não isenta o 

candidato das exigências ou restrições dos arts.186.187.188, para sua inscrição em outras cadeiras, 

dá-lhe, porem, preferência sobre outros ouvintes que não estejam nas mesmas condições. 

    VII- REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

    Art. 191. A revalidação de diploma de engenheiro, expedido por instituto estrangeiro, será 

obtida nas escolas de engenharia após execução de provas de habilitação pelo candidato, que 

deverá, ao requerer a revalidação, satisfazer as condições seguintes: 

     a) comprovar sua identidade; 

     b) apresentar o diploma original, certificados de estudos, programas e plano de estudos da 

escola ou instituto que expediu o diploma ou certificados, devendo estar estes documentos 

devidamente legalizados e, quando exigido, vertidos para o português por tradutor público; 

     c) apresentar certificado dos exames de português, corografia e história do Brasil, prestados no 

Colégio Pedro II ou em estabelecimento ensino secundário, sob inspeção mantido por governo 

estadual; 

     d) pagar as taxas que forem estipuladas para revalidação. 

    Art. 192. Aceitos os documentos e satisfeitas as demais exigências do artigo anterior, será o 

candidato submetido às seguintes provas de habilitação: 

     a) uma prova prática e uma oral, em cada uma das duas disciplinas, à escolha do candidato, 

dentre as seguintes fundamentais: cálculo, mecânica e física (1ª ou 2ªcadeiras):  

     b) uma prova prática e uma oral, em cada uma de três cadeiras técnicas, escolhidas pelo 

candidato, dentre seis designadas pela comissão examinadora, do grupo de cadeiras referentes à 

especialidade ou curso constante do diploma; 

     c) um projeto executado sobre assunto de qualquer das três cadeiras acima referidas. 

    Parágrafo único. O regimento interno prescreverá as particularidades para execução e 

julgamento das provas a que se refere este artigo. 

    Art. 193. Se o Conselho técnico, estudando os documentos a que se refere o art. 191, entender 

que o curso do instituto que expediu o diploma não corresponde ao nivel exigido para revalidação, 

submeterá o caso à apreciação da Congregação, que decidirá pela aceitação ou recusa do candidato 

às provas de habilitação. 

    VIII -DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

    Art. 194. Com o objetivo de desenvolver o ensino prático e as investigações de carater técnico 

ou científico e, ao mesmo tempo, no propósito de coordenar esforços e dar melhor aproveitamento 

ao pessoal e instalações materiais, serão oportunamente criados, nas escolas de engenheira, 

institutos diversos, constituidos pelo grupamento de disciplinas afins, com seus respectivos meios 

de estudo e investigação. 

    Parágrafo único. O Conselho técnico-administrativo, por proposta da Congregação, submeterá 

ao Conselho Universitário o plano de organização destes institutos, com indicação dos que, a vista 

das conveniências do ensino e dos recursos financeiros, devam ter precedência de instalação. 
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    Art. 195. As escolas de engenharia, com o objetivo de preparar técnicos especializados, que 

possam satisfazer às exigências do desenvolvimento do país e para ele contribuir com eficiência, 

organizarão, oportunamente e na medida dos meios de que dispuzerem, cursos de especialização, 

versando sobre as aplicações técnicas de maior utilidade. 

    4 - DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS 

    Art. 196. A Faculdade de Educação, Ciências e Letras ministrará o ensino superior de diversas 

disciplinas com os objetivos de ampliar a cultura no domínio das ciências puras; de promover e 

facilitar a prática de investigações originais; de desenvolver e especializar conhecimentos 

necessários ao exercício do magistério; de sistematizar e aperfeiçoar, enfim, a educação técnica e 

científica para o desempenho profícuo de diversas atividades nacionais. 

    Art. 197. Para atender as finalidades definidas no artigo anterior, na Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, serão organizados cursos relativos aos diversos domínios dos conhecimentos 

humanos, aos quais será adotado o sistema eletivo, que permitirá a preferência do aluno pelo 

estudo de qualquer das disciplinas lecionadas. 

    Parágrafo único. Os mesmos cursos poderão, entretanto, obedecer a uma seriação aconselhada 

para os efeitos da expedição dos diplomas que serão conferidos pela Faculdade. 

    Art. 198. Alem dos cursos seriados referidos no artigo anterior e que constituirão a organização 

didática fundamental da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, serão também criados cursos 

avulsos, que terão como finalidade apurar a cultura geral de disciplina de natureza especulativa ou 

utilitária. 

    Art. 199. Na Faculdade de Educação, Ciências e Letras serão organizadas progressivamente as 

seguintes secções. 

     a) Secção de Educação; 

     b) Secção de Letras; 

     c) Secção de Ciências. 

    Parágrafo único. As disciplinas que constituem as três secções referidas neste artigo serão 

enumeradas no regulamento desta faculdade, que instituirá ainda as normas didáticas do respectivo 

ensino. 

    Art. 200. A Secção de Educação compreenderá disciplinas consideradas fundamentais e de 

ensino obrigatório para os que pretendam licença nas ciências da educação. 

    Parágrafo único. De acordo com as necessidades didáticas de cursos de aperfeiçoamento ou de 

especialização, alem das disciplinas consideradas fundamentais, na Secção de Educação poderão 

ser incluídas outras de ensino facultativo. 

    Art. 201. A Secção de Ciências compreenderá disciplinas pertinentes às matemáticas, à física, à 

química e às ciências naturais, as quais, para os efeitos da expedição de diplomas, serão 

distribuídas em séries de estudo obrigatório para os que pretendam licença em ciências 

matemática, físicas, químicas ou naturais. 

    Art. 202. Obtida a licença em qualquer das séries de que trata o artigo anterior, o candidato ao 

diploma de doutor em ciências matemáticas, físicas, químicas ou naturais, alem de outras 

exigências regulamentares, deverá habilitar-se em cursos superiores das respectivas disciplinas e 

de outras julgadas essenciais à alta cultura. 

    Parágrafo único. Adiem das disciplinas que forem incluídas nas séries relativas ao doutorado, a 

Secção de Ciências ainda compreenderá disciplinas de estudo optativo, que poderão ser 

consideradas de habilitação equivalente, de acordo com dispositivos regulamentares, para os 

efeitos da expedição dos diplomas de doutor em ciências. 
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    Art. 203. A Secção de Letras compreenderá as disciplinas, julgadas essenciais e de ensino 

obrigatório para os que pretendam licença em letras, filosofia, história e geografia e línguas vivas. 

    Parágrafo único. Alem das disciplinas consideradas essenciais nos termos deste artigo, de 

acordo com indicações didáticas acorrentes, na Secção de Letras poderão ser incluídas disciplinas 

de estudo facultativo, destinadas ao ensino de línguas mortas e vivas, bem como quaisquer outras 

relativas à cultura filosófica, literária e artística. 

    Art. 204. A organização do corpo docente necessário ao ensino das disciplinas fundamentais, de 

que tratam os artigos e parágrafos anteriores, será instituída no regulamento da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras, atendendo a conveniências didáticas e econômicas. 

    § 1º A mesma disciplina, embora lecionada em séries diversas e com maior ou menor 

desenvolvimento, ficará afeta ao mesmo professor. 

    § 2º As disciplinas fundamentais de qualquer das secções da Faculdade, sempre que possível e 

de acordo com as suas afinidades, deverão ser grupadas na mesma cadeira cuja regência caberá a 

um só professor. 

    § 3º Os cursos das disciplinas, que não são consideradas fundamentais para os efeitos da 

expedição de diplomas serão regidos por professores contratados. 

    Art. 205. Em qualquer das secções da Faculdade de Educação, Ciências e Letras a habilitação 

nas disciplinas consideradas fundamentais poderá ser obtida em cursos avulsos ou nos cursos 

seriados, que obedecerão aos planos instituídos no respectivo regulamento. 

    § 1º A duração dos cursos seriados será de três anos letivos para a habilitação nas disciplinas 

fundamentais, necessárias à expedição da licença em qualquer das séries da Faculdade. 

    § 2º O curso complementar das disciplinas exigidas para o doutoramento terá a duração de dois 

anos letivos. 

    § 3º A seriação aconselhada não é obrigatória, mas em qualquer caso a duração dos cursos 

avulso, para os efeitos da expedição de diploma, deverá ter a mesma duração dos cursos incluídos 

na seriação respectiva. 

    Art. 206. A freqüência e habilitação nos cursos seriados da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras conferirão diplomas, de acordo com os seguintes itens; 

    I. Secção de Educação: 

     a) Licenciado em Educação. 

    II. Secção de Ciências: 

     a) licênciado em Ciências matematicas; 

     b) licenciado em Cièncias físicas; 

     c) licenciado cm Ciências químicas; 

     d) licenciado em Ciências naturais. 

    III. Secção de Letras: 

     a) licenciado em Letras; 

     b) licenciado em Filosofia; 

     c) licenciado em História o Geografia; 

     d) licenciado em Línguas vivas. 

    Art. 207. A freqüência e habilitação no Curso seriado complementar da Secção de Ciências, 

conferirá o diploma de doutor, respectivamente, em ciências matemáticas, físicas, químicas, ou 
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naturais, quando o candidato defender uma tese de valor e na qual seja preponderante a 

contribuição pessoal do autor. 

    § 1º A tese deverá ser preparada no decurso de um ano letivo sobre assunto escolhido pelo 

candidato e aprovada a escolha pelo Conselho técnico-administrativo da Faculdade, devendo a 

execução da referida tese ser feita sob as vistas do professor da respectiva disciplina. 

    § 2º A tese deverá ser apresentada, Previamente, ao Conselho técnico-administrativo que 

decidirá da, sua aceitação, ouvido o professor da disciplina sobre que versar o assunto da tese. 

    Art. 208. A habilitação em qualquer disciplina da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

dará direito a um certificado de aproveitamento. 

    Parágrafo único: O conjunto de certificados das disciplinas fundamentais de qualquer série da 

Faculdade, embora obtidos em épocas diferentes, dará direito ao diploma respectivo de licenciado, 

ou de doutor quando o candidato satisfazer a todas as exigências regulamentares, inclusive a de 

defesa de tese nos termos do artigo anterior. 

    Art. 209. A habilitação em cursos avulsos complementares da Faculdade de Educação, Ciências 

e letras, bem como a expedição de diplomas aos proficionais que hajam completado os cursos 

seriados nos institutos de ensino superior no país, obedecerá a dispositivos instituídos no 

regulamento da Faculdade sendo atendida a habilitação anteriormente adquirida. 

    Art. 210. O diploma de licenciamento em Educação conferirá ao candidato o direito de lecionar 

as ciências da Educação nos estabelecimentos de ensino secundário. 

    Parágrafo único. Os diplomas de licenciados nas demais secções da Faculdade conferirão o 

direito de lecionar as respectivas disciplinas nos cursos secundários, quando obtiver o candidato os 

certificados que forem exigidos da Secção de Educação. 

    Art. 211. Completada a organização da Faculdade de Educação Ciências e letras. Os candidatos 

ao professorado de disciplinas fundamentais nos Institutos de ensino superior deverão, para se 

inscrever nos respectivos concursos, apresentar certificados de freqüência e aproveitamento nos 

cursos da mesma disciplina da Faculdade, bem como das disciplinas a que se refere o parágrafo 

único do artigo anterior. 

    5 - DO ENSINO DA FARMACIA 

    Art. 212. O ensino de Farmácia tem por fim ministrar conhecimento necessários ao exercício 

legal e eficiente da profissão de farmacêutico. 

    Parágrafo único. No ensino de que trata este artigo será atendido o objeto primordial de 

fundamentais em cultura cientifica e direcinio técnico suficiente, a pratica da respectiva profissão. 

    Art. 213 O ensino da Farmácia constará das seguintes disciplinas: Física aplicada à Farmácia - 

Zoologia e Parasitologia - Microbiologia - Química analítica - Química toxicológica e 

brematológica - Farmácia galênica - Farmácia Química - Farmarologia - Higiene e Legislação 

farmacêutica - Química industrial farmacêutica. 

    Art. 214. As disciplinas referidas no artigo anterior serão ensinadas de acordo com a seguinte 

seriação: 

    1º ano: 

     - Física aplicada à Farmácia 

     - Química orgânica e biológica 

     - Botânica aplicada à Farmácia 

     - Zoologia e Parasitologia. 
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    2º ano: 

     - Microbiologia 

     - Química analítica 

     - Farmacognosia 

     - Farmácia. 

    3º ano: 

     - Química Toxicaloca e bromatologica 

     - Farmácia química 

     - Química industrial farmacêutica 

     - Higiene e Legislação farmacêutica. 

    Art. 215. Os candidatos 4 matrícula nos cursos feriados da Farmácia deverão apresentar 

certificado de aprovação no curso ginasial, com a respectiva adaptação didática e ainda, satisfazer 

as demais exigências para a indicação nas Faculdades de Medicina. 

    Art. 216. Serão também aplicáveis ao ensino da Farmácia as disposições gerais de organização 

didática regime escolar provas parciais e exame anual instecidos para o ensino da medicina. 

    6 - DO ENSINO DA ODONTOLOGIA 

    Art. 217. O ensino da Odontologia tem por fim ministrar conhecimentos técnicos e científicos 

necessários aos exercícios legal e eficiente da profissão de cirurgião-dentista. 

    Art. 218. Constituem disciplinas das Faculdades de Odontologia as seguintes: 

     - Anatomia 

     - Histologia e Microbiologia 

     - Fisiologia 

     - Metarlugia e Química aplicada 

     - Técnico Odontológico legal 

     - Clínica odontológica 1ª parte) 

     - Prótese 

     - Higiene e Odontologia legal clinica odontológica (2ª parte) 

     - Patologia e Terapêutica aplicadas 

     - Ortodontia e Odontopediatria 

     - Prótese buco-facial. 

    Art. 219. As disciplinas referidas no artigo anterior serão distribuídas de acordo com seguinte 

seriação: 

    1º Ano: 

     - Anatomia 

     - Histologia e Microbiologia 

     - Fisiologia 

     - Metarlugia e química aplicadas. 

    2º ano: 

     - Técnica odontológica 

     - Clinica odontológica 

     - Prótese 

     - Higiene e Odontologia legal. 

    3º ano: 
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     - Clinica odontológica (2ª parte) 

     - Patologia e terapêutica aplicada 

     - Ortodontia e Odontologia e Odontopediatria 

     - Prótese buco-facial. 

    Art. 220. Os candidatos a matricula nos cursos de Odontologia deverão apresentar certificado de 

aprovação no curso ginasial, com adaptação didática ao curso respectivo, e, ainda, preencher as 

demais condições exigidas para a inscrição nas Faculdades de Medicina. 

    Art. 221. Aplica-se, igualmente ao ensino da Odontologia as disposições relativas, à didática, 

programas, trabalhos práticos, provas parciais e exame final, estabelecido no ensino da Medicina. 

    7 - DO ENSINO ARTISTICO 

    Art. 222. O ensino artístico será oficialmente ministrado na parte que está a cargo do ministério 

da Educação e Saúde Pública: 

    I, pela escola Nacional de Belas Artes; 

    II, pelo Instituto nacional de Musica; 

    III pelos estabelecimentos congeneres que foram criados ou subordinados ao departamento 

Nacional do Ensino. 

    A) ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES 

    I - Fins e organizações didáticas 

    Art. 223. A escola Nacional de belas Artes, para corresponder à dupla finalidade, que lhe incube 

em virtude das alíneas i e j do art. 20 deste decreto, terá dois cursos didaticamente autônomos: o 

de Arquitetura e o de Pintura e Escultura. 

    § 1º A organização técnica e administrativa da Escola obedecerá aos moldes gerais do Estatuto 

das Universidades Brasileiras, devendo o representante da Congregação junto ao Conselho 

Universitário, de que trata o art. 5º letra a pertencer a curso diverso daquele a que Pertencer o 

diretor. 

    § 2º O Conselho técnico-administrativo da Escola terá seis membros, sendo três de cada um dos 

cursos em que se divide a Escola constituindo duas secções a uma das quais ficará afeto o exame 

das questões relativas ao ensino da arquitetura e á outra, o das questões referentes ao ensino da 

pintura o escultura. 

    § 3º As questões de interesse comum aos dois cursos serão sujeitas ao estudo e à deliberação de 

todo o Conselho Tecnico-Administrativo. 

    Art. 224. As cadeiras nos dois cursos em que se divide a Escola Nacional de Belas Artes serão 

distribuídas em três categorias: 

     a) cadeiras teóricas, de ensino coletivo, em cujas aulas, embora versando sobre noções gerais, 

não serão dispensados exercicíos indicativos que percistam a verificação dos conhecimentos de 

cada aluno; 

     b) cadeira teorica-praticas, cujo ensino, embora ainda coletivo será também da matéria a 

exercícios destinados a desenvolver-lhes a capacidade proficional:  

     c) cadeiras especiais de ensino individuais e cujo estude consistirá na execução de trabalhos e 

projetos, sobre os quais deverá o professor exercer constantes a sua critica. 

    Parágrafo único. No regulamento da Escola de acordo com a natureza das cadeiras e a 

finalidade dos cursos, serão discriminadas as exigências para promoção e habilitação, bem como 

as condições gerais do regime escolar. 
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    Art. 225. Alem do estudo das cadeiras das três categorias enumeradas no artigo anterior, os 

alunos dos Cursos de Arquitetura e de Pintura e Escultura realização obrigatoriamente, por 

pequenas turmas excurções e visitas que interessem à natureza dos cursos que seguirem 

proporcionando-lhe a observação da aplicação dos conhecimentos adiquiridos nas aulas. 

    II - Do curso de Arquitetura 

    Art. 226. O curso de Arquitetura visará o preparo técnico, cientifico e artístico, indispensáveis 

aos exercícios da profissão de arquiteto. 

    Art. 227. Serão exigidos para a matricula no Curso de Arquitetura; 

     a) Certificação que prova a idade minima de 17 anos; 

     b) prova de indentidade: 

     c) prova de sanidade; 

     d) prova de idoneidade moral; 

     e) Certificado do curso ginasial completo com a respectiva adaptação didatica; 

     f) exame prévio, na escola, de desenho geométrico e desenho figurado: 

     g) recibo de pagamento das taxas exigidas. 

    Parágrafo único. Enquanto for exigido exame vestibular constará este de exames de geometria, 

trigonometria plana, álgebra elementar e superior, e ainda de desenho geométrico e desenho 

figurado. 

    Art. 228. O Curso de Arquitetura será constituído pelas seguintes cadeiras: 

    I - Matemética superior: 

    II - Resistência dos materiais - Grafo-estática - Estabilidade das construções (duas partes); 

    III - Materiais de construção - Terrenos e fundações; 

    IV - Física aplicada ás construções - Higiene da habitação; 

    V - Teoria de arquitetura (duas partes); 

    VI - Urbanismo; 

    VII - Legislação das construções - Contratos e administrações - Noções de economia política; 

    VIII - Geometria descritiva - Aplicação às sombras - Pespectiva - Estereotomia; 

    IX - Elementos de construção - Tecnologia - Prática dos materiais; 

    X - Sistemas e detalhes de construção - Desenho técnico - Orçamento e especificações (duas 

partes). 

    XI - Topografia. - Arquitetura paisagista: 

    XII - Estilo; 

    XIII - Arquitetura analítica (duas partes) 

    XIV - Composição de arquitetura (grau mínimo); 

    XV - Composição de arquitetura (graus médios e máximos). E mais as seguintes cadeiras que 

embora com orientação didática adaptada a cada especialidade são comuns ao Curso de Pintura e 

Escultura: 

    I - Historia das Belas Artes; 

    II - Artes aplicadas - Tecnológica e composição decorativa (duas partes) 
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    III - Desenho (duas partes): 

    IV - Modelagem (duas partes). 

    Parágrafo único. As cadeiras IV, VI, XII e XIV serão criadas quando as necessidades do curso 

o exigirem. 

    Art. 229. Serão considerações cadeiras teóricas as de I a VII inclusive, Teórico-pratico as de 

VIII e XII e especiais as de VIII a XV. 

    Art. 230. O Curso de Arquitetos obedecerá á seguinte seriação: 

    1º ano: 

     1 - Matemática superior: Geometria analítica, cálculos diferencial e integral, cálculo 

simplificado. 

     2 - Geometria descritiva - Aplicação à sombras - Perspectiva - estereotomia. 

     3 - Elementos de construção - Tecnologia - Prática dos materiais: Estudo descritivo e prático 

dos diferentes elementos e materiais de que se compõe a construção: Tecnologica das profissões 

elementares; Especificações e orçamentos parciais: Exercícios práticos com os próprios materiais. 

     4 - Arquitetura analitica (1ª parte) - Nesta cadeira serão observados analiticamente os exemplos 

clássicos de arquitetura, estudando-se, em desenho projeto e aguadas os seus diferentes elementos. 

     5 - Desenho (1ª parte). 

     6 - Modelagem (1ª parte) - Estas três últimas cadeiras terão a mesma orientação didática e 

andamento simultâneo, desenvolvendo o aluno, em desenho a carvão, os elementos anteriormente 

estudados em desenho projectivo e interpretado, em seguida os mesmos elementos em volume na 

aula de modelagem. 

    2º ano: 

     1 - Resistência dos materiais - Grafo-estática - Estabilidade das construções (1ª parte) - 

Compreende esta parte a mecânica, grafo-estático e resistência dos materiais. 

     2 - Sistema e detalhes de construção (1ª parte) - O ensino desta cadeira será articulado com o da 

cadeira anterior e compreenderá a estereotomia do ferro e da madeira, os seus diferentes sistemas 

de construção aplicações a detalhes de esquadria, tesouros, estruturas metálica, concreto armado e 

suas aplicações. Desenho técnico Orçamentos e espeficações. 

     3 - Materiais de Construção - Terrenos e fundações: Estudos dentro das necessidades 

profissionais, das físicas, químicas e únicas sua determinação experimental e controle técnico 

Estudo dos terrenos e dos processos de fundação. 

     4 - Arquitetura analítica (2ª parte) 

     5 - Desenho (2ª parte). 

     6 - Modelagem (2ª parte) 

    3º ano: 

     1 - Resistência dos materiais - Grafo-estatistico - Estabilidade das construções, estruturas 

metálicas e concreto armado.  

     2 - Sistema e detalhes de construção (2ª parte). 

     3 - História das Belas Artes - Terá carater geral e estudara sob aspecto descritivo e de conjunto, 

as artes dos diferentes povos e os grandes movimentos artísticos.  

     4 - Artes aplicadas - Tecnologia e composição decorativa (1ª parte) - Tratará da tecnologia das 

artes menores (mobiliário, vitrais cerâmica, etc) e composição decorativa de todas essas 

modalidades de industria. 

     5 - Teoria de arquitetura (1ª parte) - O ensino desta cadeira será dividido em duas partes: uma, 

em que serão estudados os princípios gerais diferentes teorias arquitetônica, as proporções a 

classificação das formas, etc.; outra, que versará sobre os diversos "programas", respectivas 

distribuições e soluções, no passado e no presente. 
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     6 - Composição de Arquitetura (grau mínimo) - A função desta cadeira é preparar a transição 

entre os dois anos do estudo analítico dos exemplos arquitetônicos clássicos e a grande 

composição de arquitetura. 

    4º ano: 

    Física aplicada às construções - Higiene de habilitação - Versará sobre eletricidade e suas 

instalações, noções de eletricidade industrial. Acústica, ventilação, aquecimento instalações 

sanitárias, águas, esgotos, etc. 

     2 - Estilo - Consistirá no estudo comparado dos diferentes estilos, particularmente do estilo 

tradicional brasileiro, sua filiação e características, de um ponto de vista acentuadamente crítico e 

prático, sendo estudados em croquis os diferentes elementos de cada estilo. 

     3 - Artes aplicadas - Tecnologia e composição decorativa (2ª parte). 

     4 - Teoria de arquitetura (2ª parte). 

     5 - Composição de arquitetura (grau médio): Temas práticos projetos completos, cálculos, 

detalhes de construção. Os respectivos programas serão organizados por uma comissão de cinco 

professores constituída do professor da matéria e dos de construção, resistência de materiais, 

higiene e teoria de arquitetura. 

    5º ano: 

     1 - Urbanismo: Composição e edificação urbanas, planos de extensão, tráfico, cadastro, 

estatístico, etc. 

     2 - Topografia - Arquitetura paisagista - O desenvolvimento do ensino desta cadeira será 

simultâneo com o da cadeira anterior. 

     3 - Legislação das construções - Contratos e administração - Noções de economia política. 

     4 - Composição de arquitetura (grau máximo): Grandes temas de conjunto e projetos de carater 

monumental. 

    Art. 231. Após a terminação do curso os alunos serão submetidos a um concurso final (grau 

máximo, que consistirá na elaboração de um projeto completo, de caráter monumental, com os 

respectivos cálculos, detalhes e memória, o qual será defendido perante uma comissão composta 

do diretor e dos professores das cadeiras de; arquitetura e construção. 

    Parágrafo único. Este concurso será realizado de março a maio inclusive, sendo conferido aos 

aprovados o diploma de arquiteto. 

    Art. 232. Será criado oportunamente um curso do aperfeiçoamento para "Estudos brasileiros". 

Que poderá dispor de instalações próprias, no edifício da Escola, ficando a sua organização a 

cargo do especialista que dele se incumbir. 

    Art. 233. Será ainda organizado um pequeno museu que deverá reunir documentos típicos de 

arquitetura comparada, destinados a estudos retrospectivos. 

    Art. 234. Na Escola serão organizados laboratórios e gabinetes necessários as verificações 

físicas e ao estudo experimental dos materiais e, enquanto não o forem, será facultado aos alunos 

do Curso de Arquitetura freqüentar as referidas instalações de outros institutos universitária. 

    III - Do curso de pintura e escultura 

    Art. 235. O Curso de Pintura e Escultura tem por fim o preparo técnico e artísticos de pintores e 

escultores, bem como a instrução superior geral e especializada, de que estes necessitam para 

exercer a sua função no meio social brasileiro. 

    Art. 236. A admissão a este curso será feita mediante aprovação em exame vestibular de 

Desenho figurado. Desenho geométrico e Modelagem e apresentação dos seguintes documentos: 
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     a) certidão que prove a idade mínima de 15 anos: 

     b) prova de identidade; 

     c) prova de sanidade; 

     d) prova de idoneidade moral; 

     e) certificado de aprovação no curso ginasial fundamental; 

     f) talões de recibo das taxas exigidas. 

    Art. 237. Constituem o Curso de Pintura e Escultura as seguintes cadeiras: 

    I - História das Belas Artes: 

    II - Critica; 

    III - Perspectiva e sombras; 

    IV - Anatomia e fisiologia artísticas: 

    V - Desenho (duas partes) 

    VI - Modelagem (duas partes); 

    VII - Pintura; 

    VIII - Escultura; 

    IX - Gravura; 

    X - Artes aplicadas - Tecnologia - Composição decorativa (duas partes) 

    XI - Modelo vivo. 

    Art. 238. Serão considerados teóricas as cadeiras I e II, teorica-práticas as III e IV e especiais as 

de V a XI. 

    Art. 239. O Curso de Pintura e Escultura obedecerá à seguinte seriação: 

    1º ano: 

     1 - Historia das Belas Artes. 

     2 - Perspectiva e sombras: procedidas simplificados e expeditos; perspectiva de observação. 

     3 - Desenho - Os modelos em gesso serão usados simultaneamente com natureza morta, figura 

e exercícios de memória e composição.  

     4 - Modelagem - Visará principalmente a compreensão e o sentimento do volume. 

    2º ano: 

     1 - História das Belas Artes. 

     2 - Anatomia e fisiologia artísticas. 

     3 - Desenho (2ª parte) . 

     4 - Modelagem (2ª parte). 

    3º e 4º ano: 

     1 - (A) Pintura: natureza morta figura ou Paisagem, segundo as preferências dos alunos e a 

conveniência do ensino. Exercícios periódicos de composição. 

     ou B) - Escultura. 

     2 - Critica - Análise detalhada da personalidade, da técnica e da obra dos mestres antigos e 

modernos. 

     3 - Artes aplicadas. Composição decorativa. 

     4 - Modelo vivo. 
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    Art. 240. O curso prosseguirá por tempo indeterminado, limitado, porem, às cadeiras de Pintura 

ou Escultura e Modelo vivo. 

    Art. 241. O diploma de professor de pintura ou professor de escultura, a que se refere o art. 20, 

letra i deste decreto, será concedido em concurso, que constará de provas práticas e didáticas. 

    Parágrafo único. Para a inscrição no concurso a que se refere este artigo, o candidato deverá 

possuir a pequena medalha de ouro, obtida na forma prevista no regulamento da Escola, 

    Art. 242. O atual curso de Gravura constituirá cadeira de especialização do Curso de Escultura. 

    Art. 243. A freqüência dos alunos livres será permitida, de acordo com as determinações do 

regulamento. 

    Art. 244. Aos alunos do Curso de Pintura e Escultura será facultando cursar a cadeira de Estilo, 

do Curso de Arquitetura. 

    IV - Cursos de extensão e exposição gerais de Belas Artes 

    Art. 245. Para cumprir sua f'unção social, a Escola Nacional de Belas Artes organizará curso de 

extensão universitária, coordenando esforços, neste sentido, com o Museu Nacional, Museu 

Histórico, Biblioteca Nacional, Arquivo Público, Liceu de Artes e Ofícios e outros 

estabelecimentos e instituições da capital da república e dos Estados. 

    Art. 246. Com o objetivo de difundir a cultura artística, a Escola promoverá ainda, em suas 

galerias, conferências de vulgarização, para as quais convidará especialistas nacionais ou 

estrangeiros. 

    Art. 247. As Exposições Gerais de Belas Artes serão organizadas, a partir de 1932, por uma 

comissão composta de um presidente, designado pelo Governo, e de um representante de cada 

uma das associações de classe, tais como a Associação dos Artistas Brasileiros, Associação 

Brasileira de Belas Artes, Instituto Central de Arquitetos e outros. 

    Art. 248. Serão constituídos três, júris, um para cada especialidade; Pintura, Escultura (inclusive 

gravura) e Arquitetura, sendo cada, júri composto de três membros em dos quais representante da 

Escola e os restante; eleitos pelos expositores. 

    Art. 249. A concessão dos prêmios, inclusive dos prêmios, de viagem, a trabalhos que figurarem 

exposições será prescrita no Regulamento das Exposições Gerais de Belas Artes a ser 

oportunamente expedido. 

    Art. 250. Sobre as aquisições de trabalhos expostos darão parecer a comissão organizadora e os 

respectivos, júris, aparecer esse que será sujeito à aprovação de Ministro da Educação Saúde. 

Pública 

    Parágrafo único. A verba para essas aquisições no caso de não esgotada, poderá ser empregada 

na compra de obras estrangeiras do valor, destinadas a enriquecer a Pinacoteca da Escola. 

    B - INSTITUTO NACIONAL DE MÚSICA 

    I - Cursos 

    Art. 251. O ensino no Instituto Nacional de Música compreenderá cursos dos seguintes graus: 

Fundamental. Geral e Superior 

    Art. 252. O curso Fundamental é preparatório do Curso Geral Este tem como objetivo formar, 

principalmente, instrumentistas profissionais de orquestra e coristas: e o Curso Superior, 

instrumentista e cantores (professores), compositores e regentes (maestros) e virtuosos. 
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    Art. 253. Embora mantida a unidade técnica e administrativa do Instituto Nacional de Música 

dos três cursos de que se compõe só será considerado universitário para os efeitos deste decreto, o 

Curso Superior. 

     Art. 254. O ensino no Instituto compreenderá as disciplinas adiante enumeradas, que serão 

distribuídas, de acordo com as exigências didáticas, por 49 cadeiras a cargo de igual número de 

professores entedráticos: Orfeão (1 cadeira) - Método Dateroze (1 cadeira) - Dicção 1 cadeira) - 

Declamação Lírica (1 cadeira) - Canto coral ( 1 cadeira) - Harmonium e Órgão (1 cadeira) - Piano 

(5 cadeiras) - Harpa (1 cadeira) - Violino ( 2 cadeiras) - Violino e Violeta ( 1 cadeira) - Violoncelo 

( 1 cadeira) - Contrabaixo (1 cadeira) - Flauta ( 1 cadeira) - Oboé e Fagote ( 1 cadeira) - Clarinete 

e congêneres ( 1 cadeira) - Trompa e congêneres ( 1 cadeira) - Análise harmônica e construção 

musical (2 cadeiras) - Harmonia elementar, análise de contraponto e noções de instrumentação ( 2 

cadeiras) - Harmonia superior ( 2 cadeiras) - Contraponto e Fuga ( 1 cadeira) - Instrumentação e 

composição (1 cadeira) - Leitura à primeira vista, transporte e acompanhamento ao piano ( 1 

cadeira) - História da Música (1 cadeira) - Folclore nacional (1 cadeira) - Conjunto de Câmera (1 

cadeira) - Regência (1 cadeira) - Pratica de orquestra (1 cadeira) - Pedagogia musical, 

especialmente do piano ( 1 cadeira) - Noções de Ciências Físicas e Biológicas aplicadas, 

compreendendo esta cadeira: 

    Acústica; 

    Anatomia e fisiologia 

     a) do aparelho de audição 

     b) do aparelho de respiração; 

     c) do aparelho de execução (mão e braço) 

    Elementos de psicologia: 

    Higiene 

    Art. 255. Serão iniciados no Curso Fundamental todas os cursos de instrumentos, exceto órgão. 

    Art. 256. No 2º ano do Curso Fundamental serão iniciados os estudos de qualquer instrumento 

lecionado no Instituto, exceto hamonium e órgão, senda os de piano obrigatórios. 

    Art. 257. O Curso Fundamental será feito em cinco anos, pela forma seguinte: 

    I - Orfeão (5 anos); 

    II - Método Dalcroze (2 anos); 

    III - Teoria Musical (3 anos): 

    IV - Piano e o instrumento de escolha do candidato (4 anos) salvo hamuonium que será iniciado 

no 5ª ano. 

    Art. 258. O Curso Geral, que se subdivide em duas secções, uma para instrumentista o outro 

para cantoras, compreenderá um conjunto de estudos com a.duração de anos para qualquer delas. 

Pela forma seguinte 

    A) - Para instrumentistas: 

    I - Piano, ou instrumento de escolha do candidato (dois anos); 

    II - Análise Harmônica e construção musical (dois anos); 

    III - História da Música (um ano); 

    IV - Leitura à primeira vista, transporte e acompanhamento ao piano (um ano); 
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    V - Noções de ciências físicas e biológicas aplicadas (um ano); 

    VI - Para de orquestra (um ano). 

    B) - Para cantores; 

    I - Canto, em seguimento ao curso de Orfeão (dois anos); 

    II - Análise harmônica e construção musical (dois anos); 

    III - História da música (um ano); 

    IV - Leitura à primeira vista, transporte e acompanhamento ao piano (um ano); 

    V - Noções de ciências físicas e biológicas aplicadas; (um ano): 

    VI - Classe de canto coral (um ano). 

    Art. 259. O curso Superior para instrumentistas e cantores, como prolongamento dos Cursos 

Fundamental e Geral, compreenderá um conjunto de estudos com a direção de dois anos para cada 

uma das secções em que este se subdivide pela forma seguinte; 

    A) - Para instrumentistas: 

    I - Piano ou o instrumento de escolha do aluno (dois anos); 

    II - Conjunto do Câmara (um ano): 

    III - (a) harmonia elementar; 

     b) análise de contraponto: 

     c) noções de instrumentação (dois anos); 

    IV - Leitura de partituras (um ano); 

    V - Pedagogia musical (dois anos). 

    B) - Para cantores (canto de concerto): 

    I - Canto (dois anos); 

    II - Dicção (um ano); 

    III - Pedagogia musical (dois anos). 

    C) - Para cantores (canto teatral): 

    I - Canto (dois anos). 

    II - Dicção (um ano). 

    III - Declarações lírica (dois anos) 

    IV - Pedagogia musical (dois anos); 

    Art. 260. O Curso Superior de composição e Regência, como prolongamento do Curso 

Fundamental, compreenderá um conjunto de estudos com a duração de cinco anos, pela forma 

seguinte; 

    I - Harmonia superior (dois anos). 

    II - Contra e fuga (dois anos); 

    III - Instrumentação e composição (três anos); 
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    IV - Regência (dois anos); 

    V - Piano (dois anos); 

    VI - História da música (um ano): 

    VII - Folk-lore nacional (um ano): 

    VIII - Noções de Ciências físicas e biológicas aplicadas (um ano): 

    IX - Leitura á primeira vista, transporte e acompanhamento ao piano (um ano): 

    X - Conjunto de câmara (um ano). 

    Art. 261. Haverá ainda um Curso de Virtuosidade, em seguimento ao curso Superior de 

instrumentista, abrangendo um conjunto de estudos com a duração de dois anos, pela forma 

seguinte: 

    I - Piano ou o instrumento de escolha do candidato (dois anos): 

    II - Contra ponto e fuga (dois anos): 

    III - Folk-lore nacional (um ano). 

    II - Matricula Freqüência 

    Art. 262. Para a matricula no Curso Fundamental serão exigidas dos candidatos: 

     a) Certidão que prove a idade mínima de 8 e máxima 13 anos: 

     b) prova de identidade; 

     c) prova de sanidade; 

     d) prova de idoneidade moral; 

     e) certificado de aprovação no exame vestibular (conhecimento) suficiente da língua nacional e 

noções de aritmética: 

     f) recibo de pagamento da respectiva taxa. 

    Art. 263. Para matrícula no Curso Geral ou no Superior, alem do certificado de habilitação no 

Curso Fundamental e do preenchimento das demais exigências regulamentares, os candidatos 

apresentação certificado de aprovação no 3º ou no 5º ano do curso ginasial, conforme seja a 

inscrição no Curso Geral ou no Superior. 

    Parágrafo único. Para os candidatos à classe de canto ainda será exigido um certificado de 

aprovação em exame da língua italiana, prestado no instituto ou em estabelecimento de ensino 

federal ou equiparado. 

    Art. 264. Será concedida matrícula em qualquer ano do Curso Fundamental ou do Geral. Bem 

como no 1º ano do curso Superior, e o candidato, satisfeito as exigências dos dois artigos 

anteriores, que forem aplicáveis, obtiver habilitação em todas as disciplinas lecionadas nos anos 

anteriores àquele em que pretender matricula. 

    Parágrafo único. A Habilitação, o que se refere este artigo será obtida em exame vestibular que 

constará de prova escrita, oral e prático, de acordo com o que for instituído no regulamento do 

Instituto. 

    Art. 265. Para a matricula no Curso Superior de Instrumentos ou Canto o candidato ainda 

apresentará certificado de freqüência e habilitação nas classes de Orquestra ou Canto Coral. 

    Art. 266. A matricula no Curso Superior de Composição e Regência poderá ser feita em 

seguimento ao Curso Fundamental ou de acordo com o disposto no art. 264. 
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    Art. 267. No curso de Virtuosidade, instituto para o aperfeiçoamento dos estudos nele exigidos 

só terão Congresso os candidatos habilitados nos cursos Geral e Superior de Instrumentos. 

    Art. 268. O candidato a matricula em Órgão fará a classe de no 5º ano do Curso Fundamental e 

no 1º ano do Curso. 

    Superior de Composição e Regência, fazendo os estudos daquele instrumento no 2º, 3º, 4º e 5º 

anos do Curso Superior. 

    § 1º Para o curso de Orgão é obrigatório o de Composição e Regência. 

    § 2º Os alunos do curso de Orgão ficam isentos do estudo de Folck-lore Nacional. 

    Art. 269. Os cursos de instrumentos de seis anos, serão concluídos no Curso Geral e os de, oito 

anos, no Curso Superior. 

    Art. 270. Os estudos complementares da cadeira de Harpa terminam no Curso Geral. O estudo 

do instrumento prossegue mais dois anos. sendo facultativa a frequência às outras classes. 

do Curso Superior. 

    Art. 271. A organização didática, as condições de frequência e ainda, os processos de promoção 

nos diversos cursos serão discriminados no regulamento do Instituto. 

    Art. 272. A habilitação nos Cursos Fundamental e Geral confere o direito a um certificado de 

aprovação nos respectivos cursos. 

    Parágrafo único. Os alunos habilitados em determinadas disciplinas do Curso Geral, exigidas 

para matrículas no Curso Superior terão também o direito a certificados de aprovação nas 

respectivas disciplinas. 

    Art. 273. a habilitação no curso Superior de Canto e Instrumento dá direito ao diploma de 

Professor ,e no de Composição e Regência ,em de Maestro. 

    Art. 274. Os diplomas conferidos pelo Instituto, acrescidos das exigências determinadas no 

Regulamento, asseguram preferência, em igualdade de condições, para o provimento nos cargos 

do magistério e são títulos que habilitam, legalmente, ao exercício do professorado particular. 

    III - Disposições especiais 

    Art. 275. Serão observados imediatamente os seguintes itens; 

    I - O atual Curso Noturno funcionará das 15 às 18 horas. Atendendo a futuras necessidades de 

espaço, poderá funcionar até mais tarde. 

    II - Todos os exames passarão a ser feitos anualmente. 

    III - Alem de suas funções atuais, a Biblioteca terá funções culturais com atribuições próprias e 

por seu intermédio se estabelecerá o intercâmbio artístico nacional e estrangeiro. 

    IV - Não só a Biblioteca como o Museu serão franquiados ao público em dias e horas 

determinados. 

    V - A orquestra do Instituto se destinará a Concertos Culturais, e os seus cargos serão 

preenchidos mediante concurso de provas, exceção feita dos professores do Instituto, que serão 

obrigados a participar de suas execuções. 

    VI - Será organizada uma discoteca modelo, anexada à Biblioteca para fins pedagógicos e de 

cultura musical. 

    VII - Haverá a criação de Cursos de Conferência Musicais, efetuadas por professores e mais 

pessoas eminentes, tornando-se obrigatória a frequência para o corpo discente. 
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    VIII - A tabela de preços de locação do Salão de Concertos será modificada, de forma a melhor 

servir os artistas que dele necessitarem. 

    IX - Será criada e regulamentada a "Associação dos Livre-Docentes do Instituto" e constituído o 

Diretório dos alunos dos Cursos superiores. 

    X - Continua obrigatória a irradiação de concertos e outros atos públicos do Instituto; nos 

demais casos é revogada esta obrigatoriedade. 

    DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

    1) DA UNIVERSIDADE 

    Art. 276. O Governo providenciará para reunir oportunamente, no mesmo local, os diversos 

institutos universitários, afim de das à Universidade do Rio de Janeiro a desejável unidade 

material e, assim iniciar a fundação da futura Cidade Universitária. 

    Art. 277. Caberá ao Conselho Universitário constituído nos termos do art. 5º, apresentar à 

aprovação do Ministro da Educação e Saúde Pública o regimento da Universidade, organizado de 

acordo com este decreto e as normas previstas no Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    Art. 278. O Governo instituirá, quando julgar oportuno e o permitirem os recursos financeiros 

do País, o regime do tempo integral para os professores de qualquer dos institutos universitários. 

    § 1º O regime de que trata este artigo será instituído, dentro do mais curto prazo, para algumas 

das disciplinas nas quais é fundamental a instrução individual do aluno por meio de trabalhos e 

exercícios práticos, ou cujos professores ofereçam garantias de produtividade científica e 

devotamento ao ensino. 

    § 2º O regime do tempo integral, nos termos do parágrafo anterior, será adotado mediante 

proposta da Congregação de qualquer dos institutos ao Conselho Universitário e decisão do 

Ministro da Educação e Saúde Pública. 

     § 3º Para a efetivação da providência constante do artigo e parágrafos anteriores, o Governo 

fixará vencimentos compatíveis com a maior atividade do professor catedrático na prática do 

tempo integral. 

    Art. 279. A Congregação de cada um dos institutos componentes da Universidade do Rio de 

Janeiro, logo que entre em execução o presente Decreto, providenciará para a revisão de que trata 

o art. 77, do Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    Art. 280. Aos atuais auxiliares de ensino dos diversos institutos universitários fica concedido o 

prazo de dois anos, a contar da data deste Decreto, para satisfazerem o disposto no art. 70 do 

Estatuto das Universidades Brasileiras. 

    Parágrafo único. Ficam isentos do disposto neste artigo os auxiliares de ensino que, em virtude 

de leis anteriores a este Decreto, gozam de vitaliciedade no cargo. 

    Art. 281. As taxas e emolumentos a serem cobrados pelos institutos da Universidade do Rio de 

Janeiro obedecerão às tabelas anexas. 

    § 1º As taxas de exame pagas pelos alunos matriculados nos cursos seriados, reverterão 

integralmente aos cofres dos respectivos institutos. 

    § 2º As taxas pagas por quaisquer outros exames, deduzidos 20% para os cofres do instituto 

onde se realizarem, serão aproveitadas para gratificação aos membros das respectivas comissões 

examinadoras. 
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    § 3º Para pagamento da gratificação de função, equivalente a um terço dos vencimentos, aos 

docentes incumbidos da regência adicional de cadeira ou parte de cadeira, ou de turmas 

desdobradas será utilizada parte das taxas de frequência. 

    § 4º A taxa a ser paga pela guia de transferência será a mesma para todos os institutos de ensino 

superior, oficiais e equiparados. 

    2) DA FACULDADE DE MEDICINA 

    Art. 282. As cadeiras de Química geral e mineral e de Química orgânica e biológica serão 

substituídas, no curso médico, pela cadeira de Química fisiológica. 

    Art. 283. As cadeiras de Física, Biologia geral e Parasitologia. Anatomia humana, Histologia, 

Anatomia patológica, Medicina operatória, Terapêutica, Clínica neuriátrica e Medicina tropical 

passam a denominar-se, respectivamente: Física biológica, Parasitologia, Anatomia, Histologia e 

Embriologia geral. Anatomia e Fisiologia patológicas, Técnica operatória e Cirurgia experimental, 

Terapêutica clinica, Clínica neurológica e Clínica de doenças tropicais e infectuosas. 

    Art. 284. Os atuais professores de Patologia cirúrgica e de Patologia médica da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro continuarão na regência das respectivas disciplinas, em cursos 

facultativos, e serão providos, atendidas as provas do concurso por eles anteriormente realizado, 

nas primeiras vagas de Clinica cirúrgica e de Patologia geral. 

    Parágrafo único. O dispositivo deste artigo será aplicado aos professores de Patologia cirúrgica 

e de Patologia médica da Faculdade da Baía, sendo o primeiro provido na primeira vaga de Clínica 

cirúrgica e o segundo na primeira vaga de Clínica pediátrica e higiene infantil. 

    Art. 285. A segunda cadeira de Clínica cirúrgica na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

fica transformada em cadeira de Clínica urológica. 

    Parágrafo único. O dispositivo deste artigo será aplicado também à segunda cadeira de clínica 

cirúrgica da Faculdade de Medicina da Baía, 

    Art. 286. Os atuais professores de Química mineral e de Química orgânica e biológica ficarão 

providos na cadeira de Química fisiológica, cabendo-lhes, nos respectivos laboratórios e em 

cursos paralelos, a execução de programa organizado e combinado de modo a abranger a 

totalidade da disciplina, e o professor de Física será provido na cadeira de Física biológica. 

    Art. 287. A primeira vaga nas cadeiras de Anatomia, Fisiologia e de Química fisiológica não 

será provida, sendo os respectivos cursos dirigidos por um só professor, auxiliado, se assim julgar 

necessário a juízo do Conselho técnico-administrativo, por docentes livres. 

    Art. 288. Caberá ao atual técnica dos serviços de Radiologia da Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro a organização e direção dos cursos de especialização e aperfeiçoamento desta disciplina 

e, ainda, o concurso prestado ao ensino da cadeira de Clínica propedêutica nos termos do artigo 

102 e do § 2º do mesmo artigo. 

    Art. 289. As despesas para a manutenção do Curso de Especialização de Higiene e Saúde 

Pública, no presente exercício, correrão por conta da subconsignação 7 da verba destinada à 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, não podendo exceder a quantia de cinquenta contos de 

réis. 

    3) DA ESCOLA POLITÉCNICA 

    Art. 290. Os professores catedráticos das atuais cadeiras de: Geometria analítica e calculo 

infinitesimal; Geometria descritiva e suas aplicações ás sombras e à perspectiva; Calculo das 

variações e mecânica racional; Química inorgânica, descritiva e analítica, noções de química 

orgânica; Geologia econômica e noções de metalurgia; Estatística. Economia política e finanças; 
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Resistência dos materiais e grafo-estática; Materiais de construção, determinação experimental de 

sua resistência e processos gerais de construção; Estradas de rodagem e de ferro; Hidráulica, 

abastecimento de água, esgotos, dessecamento e irrigação: Mecânica aplicada às máquinas, 

cinemática e dinâmica aplicadas e termodinâmica; Portos de mar, rios e canais; Máquinas motrizes 

com prévio estudo dos motores; Organização e tráfego das indústrias, contabilidade pública e 

industrial e direita administrativo; Química orgânica, descritiva e analítica; Química analítica; 

Química industrial; Botânica e zoologia industriais e estudo das matérias primas Física industrial; 

Mecânica industrial, compreendendo o estudo das principais indústrias mecânicas e das máquinas 

operatrizes correntes: Docimasia e metalúrgica, com desenvolvimento da siderurgia; 

Electrotécnica geral; Medidas magnéticas e elétricas, produção e transmissão da energia elétrica e 

aplicações industriais da eletricidade, passarão a reger, respectivamente, as cadeiras de: Cálculo 

infinitesimal - Complementos de geometria descritiva - Elementos de geometria projetiva - 

Perspectiva - Aplicações técnicas; Mecânica, precedida de elementos de cálculo vetorial; Química 

inorgânica: Geologia econômica e noções de metalurgia; Estatística, economia política e finanças; 

Resistência dos materiais Grafo-estática; Materiais de construção - Tecnologia e processos gerais 

de construção; Estradas de ferro e de rodagem; Hidráulica teórica e aplicada; Mecânica aplicada - 

Bombas e motores hidráulicos; Portos de mar - Rios e canais; Termodinâmica - Motores térmicos; 

Organização das indústrias - Contabilidade pública e industrial - Direito administrativo - 

Legislação; Química orgânica. e elementos de bioquímica.; Química analítica, Química industrial; 

Zoologia e botânica tecnológicas; Física industrial; Tecnologia mecânica instalações industriais; 

Metalurgia, com desenvolvimento da siderurgia; Eletrotécnica geral; Medidas elétricas e 

magnéticas - Estações geradoras - Transmissão da energia elétrica e aplicações industriais da 

eletricidade. 

    Os professores de desenho das atuais aulas de Desenho a mão livre e de ornatos e Desenho 

técnico de convenções passarão a reger, respectivamente, as aulas de Desenho a mão livre e 

Desenho técnico. 

    Art. 291. O professor da atual cadeira de Física experimental e meteorologia poderá optar por 

uma das cadeiras: Física (1ª cadeira) ou Física (2ª cadeira). 

    Art. 292. O professor da atual cadeira de Arquitetura civil, higiene dos edifícios e saneamentos 

das cidades poderá optar por uma das cadeiras: Construção Civil - Arquitetura ou Higiene, geral 

Higiene industrial e dos edifícios - Saneamento e traçado das cidades. 

    Art. 293. O professor da atual cadeira de Estabilidade das construções, tecnologia do construtor 

mecânico, pontes e viadutos poderá optar por uma das cadeiras: Estabilidade das construções ou 

Pontes - Grandes estruturas metálicas e em concreto armado. 

    Art. 294. A cadeira de Topografia - Geodesia elementar e Astronomia de campo será regida na 

Escola Politécnica pelos professores ora em exercício nas cadeiras de Topografia construções de 

plantas topográficas e legislação de terras e Astronomia esférica e prática geodesia e construção de 

cartas geográficas, cabendo a cada um lecionar a parte referente à sua atual cadeira, até que, 

ocorrendo vaga em uma delas, assuma o professor da outra a regência da cadeira única. 

    Art. 295. A cadeira de Foto-topografia - Técnica cadastral - Cartografia será criada, na Escola 

Politécnica, quando a freqüência no curso de geógrafos a recomendar. Até que isso se dê, poderá o 

seu estudo ser feito mediante entendimento com o Ministério da Guerra, no Serviço Geográfico 

desse Ministério, valendo um certificado de estudo com aproveitamento, expedindo pela 

autoridade competente, como equivalente a aprovação na disciplina. 

    Art. 296. Quando for julgado oportuno, as cadeiras decorrentes do desdobramento das atuais 

cadeiras de Física experimental e metereologia, Arquitetura civil, higiene dos edifícios e 

saneamento das cidades, Estabilidade das construções, tecnologia do construtor mecânico, pontes 

e viadutos, e vagas após a opção a que se referem os arts. 291, 292 e 293, serão providas por 

concurso na forma prevista no regulamento das Escolas de Engenharia. 
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    Parágrafo único. Até que isso se dê e quando houver alunos matriculados nessas cadeiras, serão 

elas providas por docentes indicados pelo Conselho técnico-administrativo, que perceberão, 

durante a regência efetiva das mesmas, a remuneração referida no art.297; 

    Art. 297. O docente, quando na regência efetiva de qualquer das cadeiras não providas de 

catedrático, referidas no art. 140, perceberá uma remuneração adicional igual à parte gratificação 

dos vencimentos de professor catedrático cabendo igual remuneração, durante o primeiro período 

letivo do ano, ao docente incumbido de lecionar Complementos de geometria analítica e Noções 

de Nomografia. 

    Parágrafo único. Para a regência destas cadeiras serão convidados, em primeiro lugar os 

professores catedráticos das disciplinas nelas incluídas e, somente. em caso de recusa destes, serão 

chamados os docentes livres, cabendo igual referência ao professor catedrático da cadeira de 

Cálculo infinitesimal para a lecionar a parte relativa aos Complementos de geometria analítica e 

Noções de Nomografia. 

    4)DA ESCOLA DE MINAS 

    Art. 298. Os professores catedráticos das atuais cadeiras de Álgebra superior e geometria 

analítica; Análise infinitesimal e cálculo das variações; Geometria descritiva, perspectiva e 

sombras e de Economia política e finanças - Direito constitucional - Direito administrativo - 

Estatística - Legislação de minas passarão a reger, respectivamente. as cadeiras de Complementos 

de Geometria analítica - Elementos de nomografia - Cálculo vetorial; Cálculo diferencial e 

integral; Geometria descritiva - Elementos de geometria projectiva - Perspectiva - Aplicações 

técnicas; Economia política - Finanças - Estatística - Direito administrativo - Legislação. 

    § 1º As cadeiras atuais de Mineralogia; Geologia, fenômenos atuais, petrografia e estudos de 

jazidas metalíferas; e Geologia, descrição dos terrenos - Paleontologia passam a denominar-se, 

respectivamente: Mineralogia geral e descritiva - - Metalogenia ; Geologia (1ª parte); Geologia 

geral - Petrologia; e Geologia (2ª parte) : Geologia estratigráfica - Paleontologia, cabendo ao atual 

catedrático, das mesmas a preferência na escolha da que lhe cumprirá reger. 

    § 2º As cadeiras de Zoologia e de Botânica e bem assim as de Topografia - Legislação de terras 

e princípios gerais de colonização e Trigonometria esférica - Astronomia e Geodesia passam a 

constituir, respectivamente, as cadeiras denominadas Botânica - Zoologia e Topografia - Geodesia 

elementar - Astronomia de campo, que deverão ser regidas pelos catedráticos das cadeiras de cuja 

fusão resultaram. 

    § 3º A atual cadeira de Mecânica geral - Mecânica aplicada; cinemática e dinâmica aplicadas, 

fica desdobrada nas cadeiras de Mecânica racional e de Mecânica aplicada - Máquinas operatrizes 

- Tecnologia do construtor mecânico; a cadeira de Estática gráfica - Resistência dos materiais - 

Materiais de construção.- Determinação experimental de sua resistência - Tecnologia das 

profissões elementares e construtor mecânico foi desdobrada nas cadeiras de resistência dos 

materiais -Grafo-estática e de Materiais de construção e determinação experimental de sua 

resistência-Tecnologia das profissões elementares - Processos gerais de construção; a cadeira atual 

de Hidráulica líquidos e gases - Motores hidráulicos -- Máquinas operatrizes - Abastecimento de 

águas - Esgotos - Hidráulica agrícola - Termodinâmica - Motores térmicos, fica desdobrada nas 

cadeiras denominadas Hidráulica teórica e prática - Motores hidráulicos e Termodinâmica - 

Tecnologia do calor - Geradores de vapor - Motores térmicos; a cadeira de Física; calor e ótica 

geométrica fica desdobrada nas cadeiras de Física (1ª parte) e Física (2ª parte); as cadeiras atuais 

de Eletricidade geral e Meteorologia e de Eletrotécnica - Calor industrial, ficam transformadas nas 

cadeiras de Eletrotécnica geral - Máquinas elétricas - Medidas elétricas e magnéticas e de 

Produção, transmissão e de aplicações industriais de energia elétrica. 

    § 4º As cadeiras atuais de Navegação interior - Portos de mar - Faróis; Arquitetura - Higiene 

dos edifícios - Saneamento das cidades; Pontes e viadutos; e Estradas de rodagem e de ferro, 
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passarão a denominar-se respectivamente, Navegação interior - Portos de mar; Construção Civil - 

higiene industrial e dos edifícios - Arquitetura - Saneamento e traçado das cidades: Pontes e 

viadutos - Grandes estruturas: e Estrada de Ferro e de rodagem, continuando a ser regida 

pelos seus professores catedráticos. 

    § 5º As cadeiras de Química geral-Química inorgânica: Química Orgânica - Química analítica; 

e de Química industrial passarão a constituir as cadeiras de Química geral inorgânica e orgânica - 

Elementos de Química-física - Eletroquímica e de Química industrial - Química analítica; e as 

atuais cadeiras de Metalurgia e de Exploração de minas serão transformadas nas cadeiras 

denominadas Metalurgia especializada - Siderurgia - Metalografia microscópica e Metalurgia 

geral - Tratamento mecânico dos minérios - Exploração de minas. 

    § 6º Caberá aos atuais professores catedráticos das secções ou cadeiras desdobradas ou 

reorganizadas à preferência na escolha das novas cadeiras que passarão a reger. 

    § 7º As atuais aulas de desenho dos cursos fundamental e especial serão denominadas, 

respectivamente, aula de desenho a mão livre e aula de desenho técnico, cabendo a regência de 

cada uma delas a um professor de desenho. 

    Art. 299 As cadeiras da Escola de Minas que não forem definitivamente providas pelos 

professores catedráticos, na forma do § 6º do artigo anterior, ou pelos substitutos efetivos atuais, 

conforme dispõe o artigo seguinte, poderão continuar a ser regidas temporariamente pelos 

professores catedráticos que as lecionam, até que sejam providas por concurso na forma do 

regulamento das Escolas de Engenharia. 

    Art. 300. Os atuais professores substitutos efetivos da Escola de Minas serão providos no cargo 

de professor catedrático de cadeiras resultantes de desdobramento de secções a que os mesmos 

pertencem ou de, nova distribuição das disciplinas de cadeiras que formam essas secções. 

    Art. 301. O professor catedrático, na Escola de Minas, quando na regência de cadeiras 

lecionadas por partes, em mais de dois períodos, mencionadas no § 1º do art. 138, ou, quando 

incumbido da regência temporária de outra cadeira, além da sua, perceberá uma remuneração 

adicional igual a um terço dos vencimentos de professor catedrático. 

    5) DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS 

    Art. 302. A organização administrativa definitiva da Faculdade obedecerá aos preceitos do 

Estatuto das Universidades Brasileiras, mas na fase inicial a administração ficará afeta ao 

Conselho Universitário, que organizará o regimento interno para regular o assunto. 

    Parágrafo único. O Conselho Universitário indicará ao Governo, em lista tríplice, os nomes 

sobre os quais deverá recair a escolha para provimento no cargo de diretor da Faculdade. 

    Art. 303. Os professores necessários à realização dos cursos da Faculdade, por escolha do 

Conselho Universitário, serão contratados por tempo determinado, devendo constar dos 

respectivos contratos as atribuições e prerrogativas dos mesmos professores. 

    Art. 304. Enquanto não estiverem instalados os laboratórios e anfiteatros próprios da Faculdade, 

o ensino das disciplinas aí incluídas poderá ser realizado, de acordo com o Conselho Universitário, 

nas instalações de outros institutos da Universidade. 

    Art. 305. No empenho de elevar, quanto possível, a capacidade didática dos atuais membros do 

magistério secundário da República, o Ministério da Educação e Saúde Pública, por intermédio do 

Departamento Nacional de Ensino, providenciará, no caso de ginásios federais, e realizará acordo 

com os ginásios e outros estabelecimentos equiparados de ensino secundário, afim de que, 

anualmente, parte do professorado respectivo possa realizar cursos de aperfeiçoamento na 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 
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    § 1º Nos termos deste artigo os atuais professores dos estabelecimentos de ensino secundário 

deverão adquirir habilitação nas disciplinas relativas à educação e às ciências ou letras que 

lecionam, de acordo com programas e instruções oportunamente expedidos. 

    § 2º Os cursos de que trata o parágrafo anterior terão existência transitória., e deverão 

desaparecer logo que as necessidades de ensino secundário possam ser atendidas pelos professores 

licenciados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 

    § 3º Aos habilitados no curso acima, instituído será conferido certificado especial. 

    Art. 306. A habilitação de que trata o artigo anterior poderá ainda ser adquirida em cursos 

intensivos de férias, que obedecerão a programa organizado pelo Conselho Universitário, de modo 

que dois períodos possam corresponder às exigências didáticas acima referidas. 

    Parágrafo único. A matrícula para os cursos de férias deverá ser requerida, por intermédio do 

Departamento Nacional do Ensino, até o último dia útil do ano letivo. 

    Art. 307. O Ministro da Educação e Saúde Pública estabelecerá oportunamente prerrogativas 

que assegurem aos licenciados pela Faculdade de Educação, Ciência e Letras independentemente 

de concurso, preferência de colocação no magistério, com o fim de instituir desse modo, o 

professor de carreira e poder aproveitar as vantagens de aperfeiçoamento oferecidas pela mesma 

Faculdade. 

    6) DAS FACULDADES DE FARMÁCIA E DE ODONTOLOGIA 

    Art. 308. Enquanto não forem organizadas Faculdades autônomas para o ensino da Farmácia e o 

de Odontologia, os cursos oficiais serão realizados em escolas anexas às Faculdades médicas 

federais. 

    Parágrafo único. As escolas de que trata este artigo obedecerão aos dispositivos regulamentares 

das Faculdades de Medicina que lhes forem aplicáveis, devendo ter cada uma delas o seu 

regimento interno e, sempre que necessário, reunindo-se os respectivos professores em conselho, 

sob a presidência do Diretor da Faculdade. 

    Art. 309. Das disciplinas referidas no art. 213 serão lecionadas por professores privativos da 

Escola de Farmácia as seguintes: Química analítica, Química toxicológica e bromatológica, 

Farmácia galênica, Farmácia Química e Farmacognosia, sendo as demais regidas por professores 

catedráticos ou docentes livres das Faculdades de Medicina. 

    Art. 310. No curso de Farmácia as cadeiras de Física e Química geral e mineral são substituídas 

pelas cadeiras de Física aplicada à Farmácia e de Química industrial farmacêutica; as cadeiras de 

Zoologia geral e Parasitologia; Botânica geral e sistemática aplicada à Farmácia o de Biologia 

geral e Fisiologia passam a constituir as cadeiras de Zoologia e Parasitologia e de Botânica 

aplicada à Farmácia. 

    Art. 311. No curso de Odontologia as cadeiras de Anatomia em geral e especialmente da boca, e 

Higiene, especialmente da boca, passam a denominar-se Anatomia e Higiene e Odontologia legal. 

    Parágrafo único. As cadeiras de Histologia; Noções gerais ;de patologia, microbiologia e 

anatomia patológica; Terapêutica e Arte de formular; Patologia da boca e Clínica odontológica; 

Prótese e Ortodontia e prótese dos maxilares, passam a constituir as cadeiras de História e 

Microbiologia: Patologia e Terapêutica aplicada; Clínica odontológica (1ª e 2ª partes); Ortodontia 

e Odontopediatria; Prótese e Prótese buco-facial. 

    Art. 312. Das disciplinas referidas no art. 218 serão lecionadas por professores privativos das 

Escolas de Odontologia as seguintes; Metalurgia e Química aplicadas Patologia e Terapêutica 

aplicadas; Técnica odontológica; Clínica odontológica; Ortodontia e Odontopediatria; Prótese e 
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Prótese buco-facial, sendo as demais lecionadas por professores ou docentes livres das Faculdades 

de Medicina. 

    Art. 313. Os atuais alunos das Escolas de Farmácia e de Odontologia não fiscalizadas pelo 

Governo Federal, e cujo funcionamento fica pelo presente decreto impedido de continuar, poderão 

transferir-se para as séries correspondentes das escolas oficiais ou equiparadas, provado que as 

escolas de origem tem, pelo menos, dois anos de funcionamento efetivo. 

    Art. 314. O Governo Federal expedirá decreto regulando no País o exercício da Odontologia, só 

o permitido aos profissionais diplomados por Faculdades oficiais e equiparadas. 

    Parágrafo único. No regulamento a que se refere este artigo, Governo Federal autorizará às 

repartições de Saúde Pública estaduais mediante provas de habilitação que entenderem 

convenientes, a expedição de licenças aos atuais práticos com mais de três anos de exercício da 

profissão e, ao mesmo tempo, discriminará a natureza da atividade que possa ser pelos mesmos 

exercida. 

    7) DA ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES 

    Art. 315. As cadeiras de Matemática complementar; História natural, física e química aplicadas 

às artes; Construção; Escultura de Ornatos e Desenho de ornatos, passam a denominar-se, 

respectivamente, Matemática superior; Física aplicada às construções; Higiene da habitação; 

Materiais de construção - Terrenos e fundações; Modelagem e Arquitetura analítica; as cadeiras de 

Geometria descritiva de primeiras aplicações às sombras e à perspectiva; e a de Geometria 

descritiva aplicada e Topografia, passam a constituir a cadeira de Geometria descritiva - Aplicação 

às sombras - Perspectiva - Estereotomia, passando o estudo da Topografia a fazer parte integrante 

da cadeira de Arquitetura paisagista; e a cadeira de História e Teoria de Arquitetura fica 

desdobrada nas cadeiras de Teoria de Arquitetura e Estilo. 

    § 1º Os atuais professores das cadeiras de Geometria descritiva e primeiras aplicações às 

sombras e à perspectiva e de Geometria descritiva aplicada e Topografia, passarão a reger, 

conjuntamente, a cadeira de Geometria descritiva - Aplicação às sombras - Perspectiva - 

Estereotomia. 

    § 2º A primeira vaga na cadeira de Geometria descritiva -Aplicação às sombras - Perspectiva - 

Estereotomia não será provida. 

    § 3º As cadeiras de provimento temporário, de acordo com dispositivos do regulamento da 

Escola, passarão no regime instituído no Estatuto das Universidades Brasileiras, ficando 

dispensados de recondução os professores que anualmente nelas se acham providos. 

    Art. 316. As turmas resultantes de desdobramentos poderão ser confiadas a professores 

contratados. 

    Art. 317. O ensino de Pintura e Escultura poderá ser ministrado não só pelos professores 

catedráticos, como também por professores contratados, que regerão cursos destinados a atender 

às preferências artísticas dos alunos. 

    Art. 318. O limite de idade para a inscrição nos concursos para prêmio de viagem passa a ser de 

35 anos e fica reduzido a quatro anos o prazo de permanência no estrangeiro, aumentada 

proporcionalmente a pensão anual. 

    Parágrafo único. A quota correspondente ao último ano será paga adiantadamente, afim de 

permitir e realização de viagens de estudo. 

    Art. 319. A organização a que se refere o art. 247, no ano corrente, ficará exclusivamente a 

cargo do diretor da Escola e de uma comissão por este constituída, afim de que a transição para o 

regime definitivo, instituído nos termos do mesmo artigo, se opere sem solução de continuidade. 
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    Art. 320. O acréscimo de despesas resultante da execução da presente reforma, na Escola de 

Belas Artes, correrá por conta da renda das taxas de freqüência. 

    8) INSTITUTO NACIONAL DE MÚSICA 

    Art. 321. As cadeiras de Solfejo, Fisiologia e Higiene da voz e Harmonia passam a denominar-

se, respectivamente, Teoria Musical, Noções e Ciências Físicas e Biológicas aplicadas e Harmonia 

superior. 

    Art. 322. Três das cadeiras de Solfejo e uma de Harmonia são substituídas por duas cadeiras de 

Análise Harmônica e Construção Musical e por duas de Harmonia Elementar, Análise de 

Contraponto e Noções de Instrumentação. 

    § 1º Uma cadeira de Violino, uma cadeira de Violoncelo e quatro de Piano, ficam 

transformadas, respectivamente, em : uma de Pedagogia musical, especialmente do Piano; uma de 

Conjunto de Câmara: uma de Leitura à primeira vista, transporte e acompanhamento ao piano; 

uma de História da Música; uma de Orfeão; e uma de Regência. 

    § 2º A cadeira de Contraponto e Fuga, Instrumentação e Composição fica desdobrada em uma 

de Contraponto e Fuga e uma de Instrumentação e Composição. 

    Art. 323. Os atuais professores coadjuvantes passam à categoria de assistente e os atuais 

auxiliares de ensino à de acompanhadores. 

    Parágrafo único. Um dos atuais coadjuvantes de violino passa a assistente da cadeira de 

Conjunto de Câmara. 

    Art. 324. Enquanto o desenvolvimento do ensino não determinar o provimento de algumas 

cadeiras criadas, o professor de Regência terá a seu cargo a classe de Prática de Orquestra; o de 

História da Música, a de Folk-lore nacional; o de Orfeão, a de Canto coral; e o de Dição, a de 

Declamação Lírica. 

    Art. 325. Os atuais professores do Instituto Nacional de Música serão distribuídos pelas diversas 

cadeiras, de acordo com as conveniência do ensino. 

    Art. 326. O Governo por proposta do Conselho técnico-administrativo, contratará, livremente, 

até o preenchimento definitivo por meio de concurso, professores cujas disciplinas, por não serem 

ainda praticadas entre nós, exigem habilitação especial. 

    Art. 327. O acréscimo de despesas resultante da aplicação da presente reforma, no Instituto 

Nacional de Música, correrá por conta da renda das taxas de freqüência. 

    Art. 328. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de abril de 1931, 110º da Independência e 43º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Campos. 

TABELA DE TAXAS 

    I - Direito, Medicina, Engenharia, Odontologia e Farmácia 

    Matrícula em exame vestibular....................................................................................................... 

120$0 

    Matrícula em cada ano................................................................................ 100$0  

    Taxa por cadeira e por período....................................................................... 50$0 

    Inscrição em exame final, por matéria............................................................ 20$0 

    Certificado de exame, por matéria...................................................................... 5$0 
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    Guia de transferência....................................................................................... 200$0 

    Inscrição em defesa de tese.............................................................................. 300$0 

    Certidão de aprovação em defesa de tese........................................................... 50$0 

    Certidão de freqüência.......................................................................................... 5$0 

    Certidão não especificada: 

     a) verbum ad verbum.............................................................................. 10$0 

     b) em relatório...................................................................................................... 5$0 

    Diploma de doutor.................................................................................. 600$0 

    Diploma de terminação de curso....................................................................... 300$0 

    Certidão de habilitação do estrangeiro............................................................ 2:000$0 

    Inscrição em exames para a revalidação de diploma....................................... 1:000$0 

    Inscrição anual para revalidação de diploma de médico.................................. 1:000$0 

    Título de docente livre........................................................................................ 300$0 

    Inscrição em concurso de docente livre.............................................................. 400$0 

    Inscrição em concurso de professor catedrático.................................................. 300$0 

    Título de auxiliar de ensino.................................................................................. 30$0 

    II - Escola Nacional de Belas Artes 

    1. Taxa de Inscrição para exame vestibular: 

     Curso de Arquitetura.......................................................................... 100$0 

     Curso de Pintura, Estatuária e Gravura......................................................... 60$0 

     II - Taxa de freqüência por ano......................................................... 100$0 

     II - Taxa de matrícula................................................................................... 50$0 

     IV - Taxa de exame do curso, por matéria..................................................... 15$0 

     V - Taxa de freqüência de matéria dependente, por ano................................ 50$0 

     VI - Certificados e certidões............................................................................ 5$0 

     VII - Alunos livres : 

    Curso de desenho e modelo vivo........................................................ 35$0 

    Curso de escultura, pintura ou gravura........................................................... 50$0 

    Registro de direitos 

    Expediente.................................................................................................. 10$0 

    Certidão................................................................................................................ 10$0 

    III - INSTITUTO NACIONAL DE MÚSICA 

    Exames 

    De inscrição para exame vestibular no Curso Fundamenta............................................................. 

10$0 

    De inscrição para exame vestibular no Curso Geral ou Superior......................... 20$0 

    De inscrição em exame do curso por matéria....................................................... 10$0 

    Da inscrição em exame por matéria de que tenha dependente o aluno................ 20$0  

    De inscrição para exame de admissão por disciplina........................................... 10$0 

    De inscrição em exame para habilitação de profissionais estrangeiros por matéria...50$0 

Concursos 
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    De inscrição em concurso a prêmio..................................................................................... 50$0 

    De inscrição em concurso para professor ou livre-docente................................. 100$0 

    De inscrição em curso para subvenção................................................................. 10$0 

    Certidões 

    De exame vestibular............................................................................................................ 5$0 

    De exame por ano escolar.............................................................................. 10$0  

    De aprovação por ano ou matéria dependente.................................................. 5$0 

    De habilitação de profissional 

estrangeiro........................................................................................ 50$0 

    De frequência de matéria dependente, por ano................................................... 10$0 

    De habilitação no Curso Fundamental............................................................. 15$0 

    De habilitação no Curso Geral ou Superior...................................................... 20$0 

    De concurso a prêmio........................................................................................ 10$0 

    De certidão não especificada....................................................................................................... 

5$0 

    Certificados 

    De habilitação no Curso Fundamental....................................................... 20$0 

    De habilitação no Curso Geral ou Superior........................................................... 25$0 

    De habilitação de profissional estrangeiro........................................................... 100$0 

    Diplomas 

    De diploma do Curso Fundamental.......................................................................................... 

30$0 

   De diploma do Curso ou Superior...................................................... 50$0 

    De diploma de prêmio........................................................................ 50$0 

    Diversas 

    De frequência, por ano escolar, pagas em duas prestações semestrais..... 100$0 

    De certidão de frequência, para ano........................................................... 5$0 

    De matrícula.................................................................................................. 30$0 

    De guia de transferência dos Cursos Fundamental e Geral............................ 50$0 

    De título de livre-docente.............................................................................. 100$0 

    Programa de ensino, por disciplina................................................................. 2$0 

    Programa geral do ensino................................................................................. 2$0 

Francisco Campos 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Official de 04/06/1931 
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ANEXO 4: 

DECRETO Nº 19.890, DE 18 DE ABRIL DE 1931 

Dispõe sobre a organização do ensino secundário  

     O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, decreta: 

TITULO I 

ENSINO SECUNDARIO 

CAPITULO I 

Dos Cursos 

     Art. 1.º O ensino secundario, officialmente reconhecido, será ministrado no Collegio Pedro II e 

em estabelecimentos sob regimen de inspecção official.  

 

     Art. 2º. O ensino secundario compehenderá dous cursos seriados: fundamental e 

complementar.  

 

     Art. 3º. Constituirão o curso fundamental as materias abaixo indicadas, distribuidas em cinco 

annos, de accôrdo com a seguinte seriação: 

     1º serie: Portuguez - Francez - Historia da civilização - Geographia - Mathematica - Sciencias 

physucas e naturaes - Desenho - Musica (canto orpheonico). 

     2º serie: Portuguez - Francez - Inglez - Historia da civilização - Geographia - Mathematica - 

Sciencias physicas e matuares - Desenho - Musica (canto orpheonico). 

     3º serie: Portuguez - Francez - Inglez - Historia da civilização - Geographia - Mathematica - 

Phyica - Chimica - Historia natural - Desenho - Musica (canto orpheonico). 

     4º serie: Portuguez - Francez - Latim - Allemão (facultativo) - Historia da civilização - 

Geographia - Mathematica - Physica - Chimica - Historia natural - Desenho. 

     5º serie: Portuguez - Latim - Allemão (facultativo) - Historia da civilização - Geographia - 

Mathematica - Physica - Chimica - Historia natural - Desenho.  

 

     Art. 4º. O curso complementar, obrigatorio para os candidatos á matricula em determinados 

institutos de ensino superior, será feito em dous annos de estudo intensivo, com exercicios e 

trabalhos praticos individuaes, e comprehenderá as seguintes materias: praticos individuaes, e 

comprehenderá as seguintes materias: Allemão ou Inglez, Latim, Litteratura, Geographia, 

Geophysyca e Cosmographia, Historia da Civilização, Mathetatica, Physuca, Chimica, historia 

natural, Biologia geral, Hygiene, Phychologia e Logica, Sociologia, Noções de Economia e 

Estatistica, Historia da Philosophia e Desenho.  

 

     Art. 5º. Pará os candidatos á matricula no curso juridico são disciplinas obrigatorias: 

     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.  

 

     Art. 6º. Para os candidatos á matricula nos cursos de medicina, pharmacia e odontologia são 

disciplinas obrigatorias: 

     1º serie: Allemão ou Inglez - Mathematica - physica - Chimica - Historia natural - Psychologia 

e Logica. 
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     2º serie: Allemão ou Inglez - Physica - Chimica - Historia natural - Sociologia.  

 

     Art. 7º. Para os candidatos á matricula nos cursos de engenharia ou architectura são disciplinas 

obrigatorias: 

     1º serie: Mathetica - Physica - Chimica - Historia natural - Geographia e Cosmographia - 

Psycologia e Logica. 

     2º serie: Mathematica - Physica - Chimica - Historia natural - Sociologia - Desenho.  

 

     Art. 8º O regulamento da Faculdade de Educação, Scieacias e Lettras discriminará quaes as 

materias do curso complementar que serão exigidas para a matricula em seus cursos.  

 

     Art. 9º Durante o anno lectivo haverá ainda, nos estabelecimentos de ensino secundario, 

exercicios de educação physica obriatorios para todas as classes.  

 

     Art. 10. Os programmas do ensino secundario, bem como as instrucções sobre os methodos de 

ensino, serão expedidos pelo Ministerio da Educação e Saude Publica e revistos, de tres em tres 

annos, por uma commissão designada pelo ministro e á qual serão submettidas as propostas 

elaboradas pela Congregação do Colegio Pedro II.  

 

     Art. 11. Os programmas serão otganizados de accôrdo com a duração do anno lectivo, de modo 

a ser minustrado nesse periodo o ensino de toda a materia nelle contida.  

 

     Art. 12. O ensino do curso complementar poderá ser ministrado nos estabelecimentos de ensino 

secundario officiaes ou officialmente fiscalizados.  

 

     § 1.º Emquanto não houver numero sufficiente de licenciados pela Faculdade de Educação, 

Sciencias e Lettras, com excercicio no magisterio em estabelecimentos de ensino secundario 

officialmente fiscalizados, serão mantidos, annexos aos institutos superiores officiaes ou 

equiparados, os cursos complementares respectivos.  

 

     § 2.º Os programmas de ensino destes cursos, organizados e expedidos nos termos do art. 10, 

serão identicos aos do Collegio Pedro II.  

 

     Art. 13. Para a regencia das materias no curso complementar, leccionadas em curso annexo a 

qualquer instituto superior, terão preferencia, de accôrdo com suas habilitações, professores e 

docentes livres do mesmo, annualmente designados pelo respectivo conselho technico - 

administrativo.  

 

     § 1.º Nos intitutos officiaes de ensino superior, a remuneração devida aos docentes pela 

regencia de materias do curso complementar correrá por conta da renda do mesmo curso e, 

eventualmente por conta da renda dos referidos institutos.  

 

     § 2.º Esta remuneração não será inferior á gratificãção nem superior ao ordenado de 

cathedratico. 

 CAPITULO II 

Do corpo docente do Collegio Pedro II 

     Art. 14. O corpo docente do Collegio Pedro II será constituido por professores cathedraticos e 

auxiliares de ensino.  

 

     Art. 15. Os professores cathedraticos do Collegio Pedro II serão nomeados por decreto do 
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Governo Federal, e escolhidos entre diplomados pela Faculdade de Educação, Sciencias e Lettras 

mediante concurso de provas e titulos. 

     Paragrapho unico. O concurso, de que trata este artigo, será realizado de accôrdo com 

instrucções oportunamente expedidas pelo ministerio da Educação e Saude Publica.  

 

     Art. 16. Emquanto não houver diplomados pela Faculdade de Educação, Sciencias e Lettras, o 

cargo de professor no Collegio Pedro II será provido por concurso, nas condições estabelecidas 

para a escolha dos cathedraticos dos institutos de ensino superior, devendo ser indicados pelo 

Conselho Nacional de Educação os três membros da commissão examinadora extranhos á 

Congregação.  

 

     Art. 17. O professor serpa nomeado por 10 annos, findos os quaes, sendo candidato á 

recondução no cargo, haverá novo concurso a que só poderão concorrer, além delle, professores de 

outros estabelecimentos de ensino secundario, cuja nomeação tambem tenha sido feira mediante 

concurso.  

 

     § 1.º O julgamento deste concurso será feito por uma commissão, escolhida nos termos do 

artigo anterior, e constara da apreciaçãp de publicações originaes ou didacticas e quaesquer outros 

trabalhos scientificos ou litterarios apresentados pelos candidatos  

 

     § 2.º Não sendo candidato à recondução o professoer cujo mandato termina o concurso será de 

titulos e provas e se processará nos termos dos artigos anteriores. 

CAPITULO III 

Da admissão ao curso secundario 

     Art. 18. O candidato á matricula no 1º anoo de estabelecimento de ensicno secundario prestará 

exame de admissão na segunda quinzena de fevereiro.  

 

     § 1.º A inscripção neste exame será feita de 1 a 15 do referido mez, mediante requerimento 

firmado pelo candidato ou seu representante legal.  

 

     § 2.º Constarão do requerimento a idade, filiação, naturalidade e residencia do candidato.  

 

     § 3.º O requerimento virá acompanhado de attestado da vaccinação anti-variolica recente e do 

recibo de pagamento da taxa de inscripção.  

 

     Art. 19. O candidato a exame da admissão provará ter a idade minina de 11 annos. 

     Paragrapho unico. Quando o estabelecimento se destina á educação de rapazes e o regimen for 

o de internato, a idade do candidato não excederá de 13 annos.  

 

     Art. 20. Não sera permittida inscripção para exame de admissão, na mesma época, em mais de 

um estabelecimento de ensino secundario, sendo nullos os exames realizados com trangressão 

deste dispositivo.  

 

     Art. 21. O exame de admissão se realizará no estabelecimento de ensino em que o candidato 

pretender matricula. 

     Paragrapho unico. A banca examinadora será constituida, no Collegio Pedro II, por tres 

professores do mesmo, designados pelo director; nos estabelecimentos sob regimen de inspecção 

permanente ou preliminar, por dous professores do recpectico quadro docente, sob a presidencia 

de um dos inspectores do instituto.  
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     Art. 22. O exame de admissão constará de provas escriptas, uma de portuguez (redacção e 

dictado) e outra de arithmetica (calculo elementar), e de provas oraes sobre elementos dessas 

disciplinas e mais e mais sobre rudimentos de Geographia, Historia do Brasil e Sciencias 

naturaes.  

 

     Art. 23. O Departamento Nacional do Ensino expedirá instrucções que regulem o precesso e 

julgamento dessas provas. 

CAPITULO IV 

Do regimen escolar 

     Art. 24. A matricula no curso secundario será processada de 1 a 14 de março.  

 

     Art. 25. O requerimento de matricula virá instruido com os seguintes documentos: 

 
a) 

certificado de habilitação no exame de admissão, para a matricula no 1º anno, ou 

certificados de habilitação nas materias da série anterior, para a matricula nos demais 

annos; 

 
b) attestado de sanidade; 

 
c) recibo de pagamento da taxa de matricula. 

     Art. 26. E' permittida a tranferencia de alumnos de uns para outros estabelecimentos de ensino 

secundario, officiaes ou sob regimen de inspecção permanente ou preliminar.  

 

     § 1.º Só se effectuará transferencia de alumnos no perido de férias.  

 

     § 2.º A tranferencia se fará mediante guia expedida pelo estabelecimento de ensino em que 

esteja matriculado o alumno, e da qual constará minuciosa informação sobre sua vida escolar.  

 

     § 3.º Pela guia de transferencia que expedir cobrará o estabelecimento uma taxa fixa, 

determinada pelo Departamento Nacional de Ensino.  

 

     Art. 27. Será permittida, no Collegio Pedro II e nos estabelecimentos a elle equiparados, a 

matricula de alumnos transferidos de estabelecimentos estrangeiros de ensino, se ficar 

officialmente comprovado que os certificados exhibidos são validos para a matricula em curos 

officiaes de ensino superior da paiz em que foram expedidos.  

 

     § 1.º Os certificados de que trata este artigo, deverão estar authenticados pela competente 

auctoridade consular brasileira ou pelo representante diplomatico da paiz em que estiver situado o 

instituto de ensino cursado pelo candidato.  

 

     § 2.º Acceita a transferencia, será o candidato classificado na série do curso secundario 

correspondente á que tenha cursado no estrangerio, submettendo-se, em época legal e pagas as 

devidas taxas, a exame das materias de que não possua certificados de habilitação e exigidas para 

sua adaptação ao curso secundario brasileiro.  

 

     Art. 28. O candidato á matricula em instituição superior de ensino, que apresentar certificados 

de terminação de curso gymnasial feito no estrangeiro, nas condições do artigo anterior, 

subemtter-se-á no Collegio Pedro II oum nos Estados em estabelecimento official de ensino 

secundario, na ''epoca legal e pagas as devidas taxas aos exames de portuguez, chrorographia do 

Brasil e Historia do Brasil e das materias do curso supplementar, referentes ao instituto superior 

em que pretenda ingresso e que, pelos programmas da escola frequentada pelo candidato não 

tenham sido estudadas com o desenvolvimento exigido.  

 

     Art. 29. o anno lectivo começará em 15 de março e terminará em 30 de novembro, não 
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podendo haver modificação dessas datas senão por motivo de força maior, mediante autorização 

do ministro da Educação e Saude Publica.  

 

     Art. 30. Além dos mezes de janeiro e fevereiro serpa considerada de ferias ecolares a segunda 

quinzena do mez de junho.  

 

     Art. 31. O horario escolar será organizado pelo director antes da abertura dos curos, fixada em 

50 minutos a duração de cada aula, com intervallo obrigatorio de 10 minutos no minimo, entre 

uma e outra.  

 

     Art. 32. Cada turma não terá menos de 20 nem mais de 28 horas de aula por semana, excluidos 

desse tempo os exercicios de educação physica e as aulas de musica.  

 

     Art. 33. Será obrigatorio a frequencia das aulas, não podendo prestar exame, no fim do anno, o 

alumno cuja frequencia não attingir a tres quartos da totalidade das aulas da respectiva série.  

 

     Art. 34. Haverá durante o anno lectivo arguições, trabalhos praticos e, ainda, provas escriptas 

parciaes, com attribuições de nota, que será graduada de zero a dez.  

 

     Art. 35. Mensalmente, a partir de abril deverá ser attribuida a cada alumno e em cada 

disciplina, pelo respectivo professor, pelo menos uma nota relativa a arguição oral ou trabalhos 

praticos.  

 

     § 1.º A média das notas attribuidas durante o mez servirá para o computo da média annual que 

constituirá a nota final de trabalhos escolares.  

 

     § 2.º A falta de média mensal, por não comparecimento, qualquer que seja o pretexto, inclusive 

por doença, equivale a nota zero.  

 

     Art. 36. Haverá annualmente em cada calsse e para cada disciplina quatro provas escriptas 

parciaes, constituindo a média dessas quatro notas a nota final de provas parciaes.  

 

     § 1.º As provas parciaes não serão assignadas, mas recolhidas de modo a que possam ser 

posteriormente identificados os respectivos autores.  

 

     § 2.º As provas assignadas terão a nota zero.  

 

     § 2.º O alumno que não comparecer a qualquer prova parcial, seja qual fôr o motivo, terá nota 

zero.  

 

     Art. 37. As provas parciaes, depois de julgadas pelos professores e inspectores, serão 

encerrados, por disciplinas e série, em envolucro que será lacrado e rubricado pelo respectivo 

inspector e por um representante do estabelecimento de ensino.  

 

     § 1.º Só depois de concluido este processo, será feita a identificação dos autores das provas, 

organizando-se ao mesmo tempo, para remessa ao Departamento Nacional de Ensino, a relação 

dos nomes dos alumnos e das notas a elles respectivamente attribuidas.  

 

     § 2.º Os envolucros referidos neste artigo ficarão archivados nos estabelecimentos e serão 

remettidos ao Departamento Nacional de Ensino, caso por este requisitados.  

 

     Art. 33. Encerrado o periodo lectivo, serão os alumnos submettidos a provas finaes, que 

constarão para cada disciplina, de prova oral ou pratico-oral nas materias que admittirem trabalhos 
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de laboratorio, e versarão sobre toda a materia de programma.  

 

     § 1.º As provas finaes serão prestadas perante uma banca examinadora, constituida de dous 

professores do estabelecimento de ensino, sob a presidencia do inspector da respectiva classe.  

 

     § 2.º A nota da proba final será a média das notas attribuidas pelos examinadores e pelo 

inspector.  

 

     § 3.º Do julgamento da prova final de cada disciplina será feita uma relação, em duas vias, de 

que constem, discriminadamente, as notas attribuidas pelos examinadores e pelo inspector.  

 

     § 4.º Desta relação terão sciencia exclusivamente a directoria do estabelecimento e o 

Departamento Nacional de Ensino 

     Art. 39. Será considerado approvado na ultima série, ou promovido á serie seguinte, o alumno 

que obtiver: 

 
a) nota final superior a três em cada disciplina; 

 
b) média igual ou superior a cinco no conjunto das disciplinas da série. 

     § 1.º A nota final em uma disciplina será a média das tres notas finaes de trabalhos escolares, 

provas parciaes e prova final.  

 

      § 2.º A nota final em desenho será apurada pela média das notas obtidas em todos os trabalhos 

propostos durante o anno lectivo.  

 

     Art. 40. As provas a que se referem os dous artigos anteriores serão realizadas em dezembro, e 

haverá na primeira quinzena de março uma segunda época de exames.  

 

     Art. 41. Não será admittido á prova final, quer em primeira, quer em segunda época, o alumno 

cuja média das notas finaes de trabalhoa escolares e provas parciaes, no conjunto das disciplinas 

das disciplinas seja inferior a tres.  

 

     Art. 42. Aos exames de segunda época serão admittidos os alumnos inhabilitados em primeira 

ou os que, tendo mais de 30 faltas durante o anno lectivo por motivo de doença ou outro, 

devidamente comprovado, obtiverem, não obstante, a média exigida no artigo anterior.  

 

     Art. 43. Os alumnos inhabilitados em dous annos successivos, nos termos do art. 41, não serão 

novamente admittidos á matricula nos estabelecimentos de ensino secundario officiaes, nem a 

exame nos estabelecimentos sob inspecção permanente ou preliminar. 

TITULO II 

INSPECÇÃO DO ENSINO SECUNDARIO 

CAPITULO I 

Dos estabelecimentos equiparados de ensino secundario 

     Art. 44. Serão officialmente equiparados para o effeito de expedir certificados de habilitação, 

validos para os fins legaes, aos alumnos nelle regularmente matriculados, os estabelecimentos de 

ensino secundario mantidos por governo estadual municipalidade, associação ou particular, 

observadas as condições abaixo prescriptas.  

 

     Art. 45. A concessão, de que trata o artigo anterior, será requerida ao ministro da Educação e 

Saude Publica, que fará verificar pelo Departamento Nacional de Ensino si o estabelecimento 

satisfaz as condições essenciaes de: 
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     I. dispor de installações, de edificios e material didactico, que preencham os requisitos minimos 

prescriptos pelo Departamento Nacional de Ensino; 

     II. ter corpo docente inscripto no Registro de Professores; 

     III. ter regulamento que haja sido approvado, préviamente, pelo Departamento Nacional de 

Ensino. 

     IV. offerecer garanttias bastantes de funccionamento normal pelo periodo minimo de dous 

annos.  

 

     Art. 46. Satisfeitas as condições do artigo anterior e paga a quota annual minima de inspecção, 

ficará o estabelecimento em regimen de inspecção preliminar por prazo não inferior a dous annos.  

 

     Art. 47. O periodo de inspecção preliminar poderá ser prorrogado, a juizo do Conselho 

Nacional de Educação e pleo intermedio do Departamento Nacional de Ensino, si o relatorio 

referente ao periodo inicial de inspecção não for favorável á concessão immediata da equiparação.  

 

     Art. 48. A concessão da equiparação ou inspecção permanente se fará por decreto do Governo 

Federal, mediante proposta do Conselho Nacional, approvada por dous terços da totalidade dos 

seus membros. 

     Paragrapho unico. A equiparação poderá se requerida e concedida só para o curso fundamental 

ou para ambos od cursos fundamental e complementar.  

 

     Art. 49. O Departamento Nacional de Ensino imporá a penalidade de suspensão dos favores 

conferido por este decreto ao estabelecimento de ensino, sempre que dos relatorios dos inspectores 

se tornar evidente a inobservancia de qualquer das exigencias deste decreto.  

 

     § 1.º Da deliberação do Departamento Nacional de Ensino caberá recurso para o ministro da 

Educação, dentro do prazo de 60 dias.  

 

     § 2º Verificada a procedência dos motivos determinantes da penalidade imposta, cessar a 

inspecção preliminar ou permanente e, por decreto do Governo Federal, será cassada a 

equiparação si o estabelecimento estiver sob esse regimen.  

 

     Art. 50. A quota annual de inspecção será de 12:000$ para os estabelecimentos de ensino cujo 

numero de matrículas não exceder de 200.  

 

     § 1º O pagamento da quota, a que se refere este artigo, será feito em duas prestações 

semestrais.  

 

     § 2º Por matricula excedente ao numero indicado neste artigo será paga, por quotas semestrais, 

a taxa annual de 60$000. 

CAPITULO I 

Do serviço de inspecção 

     Art. 51 Subordinado ao Departamento Nacional do Ensino, é creado o serviço da inspecção aos 

estabelecimentos de ensino secundário, sendo seus orgãos, junto àquelles, os inspectores e os 

inspectores geraes.  

 

     Art. 52. Para os fins da inspecção os estabelecimentos de ensino secundário serão grupados de 

accôrdo com o numero de matriculas e com as distancias e facilidades de communicação entre 

elles constituindo districtos de inspecção.  
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     Paragrapho unico. O Ministro da Educação e Saude Publica, por proposta no Departamento 

Nacional do Ensino, creará novos districtos, ou fará nova distribuição dos estabelecimentos de 

ensino por districto, sempre que o aconselharem as exigências da inspecção.  

 

     Art. 53. A inspecção permanente, em cada districto, será exercida pelos inspectores e caberá 

aos inspectores geraes a incumbecia de percorrer os districtos não só para fiscalizar a marcha dos 

serviços, como para solucionar divergencias suscitadas entre os inspectores e os dirigentes dos 

estabelecimentos de ensino.  

 

     Art. 54. Incumbe á inspecção velar pela fiel observancia das disposições deste decreto, que 

forem applicaveis as estabelecimentos de ensino sob o regimen de inspecção preliminar ou 

permanente, bem como das disposições dos respectivos regulamentos.  

 

     Art. 55. O inspector remetterá mensalmente ao Departamento Nacional de Ensino, em duas 

vias dactylographadas, um relatorio minucioso e de caracter confidencial, a respeito dos trabalhos 

de cada serie e cada disciplina da sua secção nos estabelecimentos do districto.  

 

     § 1.º Duas vezes por anno deverá constar do relatorio uma apreciação succinta sobre a 

qualidade do ensino ministrado, por disciplina em cada serie, methodos adoptados, assiduidade de 

professores e alumnos, bem como suggestões sobre providencias que devam ser tomadas, caso se 

torne necessaria a intervenção do Departamento Nacional de Ensino.  

 

     § 2.º O pagamento dos vencimentos aos inspectores só será autorizado depois de recebido o 

relatorio do mez anterior.  

 

     Art. 56. Incumbe ao inspector inteirar-se, por meio de visitas frequentes, da marcha dos 

trabalhos de sua secção devendo para isso, por serie e disciplina:     

 
a) assistir a lições de exposições e demonstração pelo menos uma vez por mez; 

 
b) 

assistirm igualmente, pelo menos uma vez por mez, a aulas de exercicios escolares ou de 

trabalhos praticos dos alumnos, cabendo-lhe designar quaes destes devam ser arguidos e 

apreciar o criterio de attribuição das notas; 

 
c) 

acompanhar a realização das provas parciaes, que só poderão ser effectuadas sob sua 

immediara fiscalização, cabendo-lhe ainda approvar ou modificar as questões a serem 

propostas; 

 
d) assistir ás provas finaes, sendo-lhe facultado arguir e attribuir nota ao examinado. 

     Parágrapho unico. Dos trabalhos a que se refere este artigo, bem como do julgamento das 

provas parciaes mencionado no art. 37, deverá ser feito registo em livros adequados, de accôrdo 

com o estabelecido no regimento interno do Departamento Nacional do Ensino.  

 

     Art. 57. Aos inspectores da secção C compete ainda fiscalizar os exercícios de educação 

physica e as aulas de musica, bem como verificar as condições das installações materiais e 

didácticas do estabelecimento. 

CAPITULO III 

Dos inspectores 

     Art. 58. - Os inspectores são nomeados por concursos e, dentre estes, por accesso, os 

inspectores geraes.  

 

     Art. 59. Para os effeitos da inspecção as disciplinas do ensino secundário serão distribuídas nas 

seguintes secções: 

     Secção A (Letras): Línguas (portuguez, francez, inglez, allemão e latim) e litteratura. 
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     Secção B (Sciências mahtematicas, physicas e chimicas): Mathematica, Physica, Chimica, 

Geophysica e Cosmographi e Desenho. 

     Secção C (Sciências biológicas e sociaes): Geographia (política e economica), História da 

civilização, História natural, Biologia geral e Hygiene, Psychologia e Logica, Sociologia e Noções 

de Economia e Estatística.  

 

     Art. 60. O concurso, a que se refere o art. 58, versará sobre todas as disciplinas da secção em 

que se inscrever o candidato a inspector e, ainda, sobre Pedagogia geral e Methodologia das 

mesmas disciplinas.  

 

     § 1º Para os candidatos à secção C haverá ainda prova sobre Hygiene escolar e educação 

physica.  

 

     § 2º Será também exigida prática de dactylographia, devendo para isso ser dactylographadas 

pelo candidato as provas escriptas do concurso.  

 

     Art. 61. Para inscrever-se no concurso de inspector deverá o candidato reunir os requisitos: 

 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

 
b) ser maior de 22 annos e menor de 35; 

 
c) apresentar attestado de idoneidade moral e de sanidade; 

 
d) apresentar certificado de approvação em todas as disciplinas do curso secundario. 

     Paragrapho unico. A exigencia da letra d) será substituida, opportunamente, por um certificado 

especial de estudos na Faculdade de Educação, Sciencias e Lettras.  

 

     Art. 62. O regimento interno do Departamento Nacional do Ensino disporá sobre a constituição 

das commissões examinadoras, natureza das provas, seu julgamento, bem como o dos títulos 

exhibidos e, ainda, sobre todo o processo do concurso.  

 

     § 1º A natureza e o número das provas bem como o processo do concurso, serão modificados 

pelo Conselho Nacional de Educação, um anno após concluido o curso dos primeiros diplomados 

pela Faculdade de Educação, Sciencias e Lettras com habilitação para o exercício das funcções de 

inspector.  

 

     § 2º Para inscripção em concurso, depois de modificado o processo a que se refere este artigo, 

será substituido o certificado da letra d) do art. 61 pelo do seu paragrapho unico.  

 

     Art. 63. As notas em cada prova serão graduadas de zero a dez, sendo exigido, para a 

habilitação no concurso, o mínimo de seis em qualquer das disciplinas e a média final de todas as 

provas igual ou superior a sete.  

 

     Art. 64. Approvado em concurso, terá o candidato direito ao provimento no cargo de inspector, 

quando se verificar vaga na secção a que concorreu, respeitada a classificação por merecimento e 

o direito de prioridade para os de igual classificação. 

     Paragrapho unico. O direito garantido neste artigo caducará si, tres annos após a data da 

approvação em concurso, não se der vaga que aproveite ao candidato.  

 

     Art. 65. O inspector terá exercício, em cada districto, pelo prazo de tres annos consecutivo.  

 

     § 1º A transferência de inspectores se fará annualmente, no período de ferias, abrangendo de 

cada vez todos os da mesma secção didatica.  

 

     § 2º A designação do districto, em que passará a servir o inspector, será feita mediante sorteio.  
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     § 3º Para o inspector que for designado o mesmo districto em que vinha exercendo suas 

funcções, proceder-se -ha novo sorteio.  

 

     Art. 66. E' obrigatoria, para o inspector, a residencia na sede do districto em que esteja em 

exercício. 

     Art. 67. O numero de inspectores geraes será fixado pelo ministro da Educação e Saude 

Publica, por proposta do Conselho Nacional de Educação, crescendo, como o de inspectores, á 

medida das necessidade da inspecção.  

 

     § 1º Serão designados, de início, oito inspectores, escolhidos dentre os melhores classificados 

em concurso, para exercerem em commissão taes funcções.  

 

     § 2º Ao fim de quatro annos serão nomeados, pelo ministro da Educação e Saude Publica, 

mediante proposta do Departamento Nacional do Ensino, os inspectores geraes effectivos, 

recahindo a escolha sobre inspectores geraes em commissão ou inspectores effectivos, que 

melhores provas de assiduidade, capacidade e devotamento aos assuntos do ensino houverem 

dado. 

TITULO III 

REGISTRO DE PROFESSORES 

     Art. 68. Fica instituido, no Departamento Nacional do Ensino. o Registo de Professores 

destinado á inscripção dos candidatos ao exercício do magisterio em estabelecimentos de ensino 

secundário officiaes, equiparados ou sob inspecção preliminar.  

 

     Art. 69. A título provisorio será concedida inscripção no Registro de Professores aos que o 

requerem, dentro de seis mezes a contar da data da publicação deste decreto, instruindo o 

requerimento dirigido ao Departamento Nacional do Ensino, com os seguintes documentos: 

 
a) prova de identidade; 

 
b) prova de identidade e moral; 

 
c) certidão de idade; 

 
d) 

certidão de approvação em instituto official de ensino secundario ou superior, do paiz ou 

estrangeiro, nas disciplinas em que pretendam inscripção; 

 
e) 

quaesquer titulos ou diplomas scientificos que possuam, bem como exemplares de 

trabalhos publicados; 

 
f) prova de exercicio regular no magisterio, pelo menos durante dous annos. 

     Paragrapho unico. O documento a que se refere este artigo na letra d) poderá ser substituido por 

qualquer título idôneo, a juizo de uma commissão nomeada pelo ministro da Educação e Saude 

Publica e constituida por 3 professores do magistério secundário official e 2 do equiparado.  

 

     Art. 70. Installada a Faculdade de Educação, Sciencias e Lettras e logo que o julgar opportuno, 

fixará o Conselho Nacional de Educação a data a partir da qual, para se tonar definitiva a 

inscripção provisoria nos termos do artigo anterior, será exigida habilitação perante commissão 

daquella faculdade, não só em Pedagogia como nas disciplinas relativas à inscripção. 

     Paragrapho unico. O Conselho Nacional de Educação regulará as condições para as provas de 

habilitação, bem como os casos em que possam ellas, total ou parcialmente, ser dispensadas à 

vista de títulos apresentadas pelo candidato.  

 

     Art. 71. Da data installação da Faculdade de Educação, Sciencias e Lettras e emquanto não 

houver diplomados pela mesma, serão exigidos dos candidatos á inscripção no registro de 

professores, além dos documentos das lettras de a) a e) do art. 69, certificados de approvação 
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obtida nessa faculdade em exames das disciplinas para as quaes a inscripção é requerida, e ainda, 

de Pedagogia geral e de Methodologia das mesmas disciplinas.  

 

     Art. 72. Dous annos depois de diplomados os primeiros licenciados da Faculdade de Educação 

Sciencias e Lettras, será condição necessaria, para a inscripção no Registo de Professores a 

exhibição de diploma conferido pela mesma Faculdade.  

 

     Art. 73. Aos actuaes professores e docentes livres de institutos superiores de ensino, officiaes 

ou equiparados, e bem assim aos actuaes professores e docentes livres do Collégio Pedro II e, 

ainda, aos actuaes professores de estabelecimentos de ensino secundário equiparados, é facultada a 

inscripção no Registo de Professores em disciplinas affins àquellas em que se habilitaram nesse 

institutos. 

     Paragrapho unico. O Conselho Nacional de Educação decidirá quaes as disciplinas do ensino 

secundário em que a inscripção, nos termos deste artigo, poderá ser concedida. 

TITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS 

     Art. 74. No Collegio Pedro II e nos estabelecimentos de ensino secundario sujeitos á inspecção 

permanente ou preliminar, os respectivos directores e inspectores promoverão reuniões a que 

possam comparecer os paes ou representantes legaes dos alumnos, com o intuito de desenvolver 

em collaboração harmonica, a acção educativa da escola.  

 

     Art. 75. O professor de música do Collegio Pedro II será contratado. 

     Paragrapho unico. Os exercicios de educação physica no Collegio Pedro II ficarão a cargo dos 

actuaes professores de gymnastica e dos profissionaes que para esse fim forem contractados.  

 

     Art. 76. Fica extincta a livre docencia no Collegio Pedro II, respeitados, os direitos dos actuaes 

docentes livres.  

 

     Art. 77. Haverá nas duas secções do Collegio Pedro II alumnos gratuitos, nas condições 

especificadas no respectivo regimento interno.  

 

     Art. 78. O regimento interno do Collegio Pedro II determinará, de accôrdo com a natureza das 

disciplinas, o limite maximo de alunos por turma.  

 

     Art. 79. Os alumnos do curso seriado de estabelecimentos de ensino secundario, que não 

estejam sob o regimen de inspecção instituido pelo presente decreto, poderão requerer, até 30 de 

novembro do anno corrente, inseripção em exame nas materias das séries em que se encontrem 

matriculados, mediante apresentação dos seguintes documentos:  

 

     I - Certidão de approvação no exame de admissão, quando se tratar de inscripção em exame nas 

materias da primeira série, a de approvação nas materias da série anterior, quando pretender 

ocandidato exame das demais série do curso secundario;  

 

     II - Recibo de pagamento da taxa de inscripção em exame.  

 

     § 1.º Os exames de que trata este artigo so realizarão em janeiro do anno proximo, no Districto 

Federal, no Collegio Pedro II, e, nos Estados, em estabelecimentos de ensino secundario sob 

inspecção mantidos pelos Governos estaduaes.  

 

     § 2.º O exame de cada disciplina constará de uma prova escripta e de uma prova oral ou 

pratico-oral conforme a natureza da disciplina.  



232  

 

     § 3.º A constituição das mesas examinadoras, bem como o processo de julgamento das provas 

se farão de accôrdo com instrucções, approvadas pelo ministerio da Educação e Saude Publica, 

que serão expedidas pelo Departamento Nacional do Ensino.  

 

     § 4.º Ao candidato inhabilitado em exame, na época de que trata este artigo será facultada 

transferencia para estabeelcimento de ensino secundario sob inspecção, no qual cursará de novo a 

série em cujo exame não lográra approvação.  

 

     § 5.º Nenhum candidato poderá inscrever-se, simultaneamente, para exames nos termos deste 

artigo, em mais de um estabelecimento de ensico, sendo nullo qualquer exame realizado com 

infracção deste dispositivo, caso em que se applicará ainda ao estudante a penalidade de suspensão 

de estudos pelo prazo de um anno.  

 

     Art. 80. Será permittido aos estudantes, que tenham mais de seis preparatorios, obtidos sob o 

regimen de exames parcellados, prestar o que lhes faltarem, nos termos da legislação anterior, 

conjuntamente com o exame de vestibular, nos institutos de ensino superior onde pretendam 

matricula.  

 

     § 1.º O candidato aos exames de que trata este artigo deverá juntar ao requerimento de 

incripção os seguintes documentos: 

 
a) certificado dos preparados obtidos sob regimen de exames parcellados; 

 
b) recibo de pagamento de taxa de inscripção em ecame. 

     § 2.º Os exames referidos neste artigo versarão, para cada disciplina, sobre a materia constante 

dos programmas que vigoraram, no anno de 1929, para o ensino do Collegio Pedro II.  

 

     § 3.º Os exames de preparatorios a que se refere este artigo deverão ser prestados na época dos 

exames vestibulares do anno proximo.  

 

     Art. 81. A presente reforma se applicará immediatamente aos alumnos da primeira e segunda 

séries do ensino secundario, proseguindo os das demais séries o curso na fórma da legislação 

anterior a este decreto e ficando, para se matricularem nos cursos superiores, sujeiros a exame 

vestibular.  

 

     § 1.º Os programmas dos cursos a serem feitos de accôrdo com a seriação da legislação anterior 

serão os adaptados pelo Collegio Pedro II em 1930.  

 

     § 2.º Para a immediata execução deste decreto e necessaria adaptação dos alumnos ao novo 

regimen didactico, o ministro da Educação e Saude Publica expedirá as instrucções que julgar 

convenientes.  

 

     Art. 82. O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

     Art. 83. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1931, 110º da Independencia e 43º da Republica. 

GETULIO VARGAS.  

Francisco Campos. 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Official de 01/05/1931 
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Publicação: 

 Diário Official - 1/5/1931, Página 6945 (Publicação Original) 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

DECRETO-LEI Nº 4.244, DE 9 DE ABRIL DE 1942 

Lei orgânica do ensino secundário. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 

decreta a seguinte 

    LEI ORGÂNICA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

    TÍTULO I 

Das bases de organização do ensino secundário 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES DO ENSINO SECUNDÁRIO 

    Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 

    1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a personalidade integral 

dos adolescentes. 

    2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolecentes, a conciência patriótica e a 

conciência humanística. 

    3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de 

formação especial. 

CAPÍTULO II 

NOS CÍCLOS E NOS CURSOS 

    Art. 2º O ensino secundário será ministrado em dois cíclos. O primeiro compreenderá um só 

curso: o curso ginasial. O segundo compreenderá dois cursos paralelos: o curso clássico e o curso 

científico. 

    Art. 3º O curso ginasial, que terá a duração de quatro anos, destinar-se-á a dar aos adolescentes 

os elementos fundamentais do ensino secundário. 

    Art. 4º O curso clássico e o curso científico, cada qual com a duração de três anos, terão por 

objetivo consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-la e 

aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação intelectual, alem de um maior 

conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; na curso científico, essa 

formação será marcada por um estudo maior de ciências. 

CAPÍTULO III 

DOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO 
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    Art. 5º Haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário, o ginásio e o colégio. 

    § 1º Ginásio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a ministrar o curso de 

primeiro ciclo. 

    § 2º Colégio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, alem do curso próprio 

do ginásio, os dois cursos de segundo cíclo. Não poderá o colégio eximir-se de ministrar qualquer 

dos cursos mencionados neste parágrafo. 

    Art. 6º Os estabelecimentos de ensino secundário não poderão adotar outra denominação que 

não a de ginásio ou de colégio. 

    Art. 7º Ginásio e colégio são denominações vedadas a estabelecimentos de ensino não 

destinados a dar o ensino secundário. 

    Art. 8º Não poderá funcionar no país estabelecimento de ensino secundário que se reja por 

legislação estrangeira. 

CAPÍTULO IV 

DA LIGAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO COM AS OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO 

    Art. 9º O ensino secundário manterá ligação com as outras modalidades de ensino pela forma 

seguinte: 

    1. O curso ginasial estará articulado com o ensino primário, de tal modo que deste para aquele o 

aluno transite em termos de metódica progressão. 

    2. Estará o curso ginasial vinculado aos cursos de segundo cíclo dos ramos especiais do ensino 

de segundo grau, para a realização dos quais deverá constituir base preparatória suficiente. 

    3. 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. 

    TÍTULO II 

Da estrutura do ensino secundário 

CAPÍTULO I 

DO CURSO GINASIAL 

    Art. 10. O curso ginasial abrangerá o ensino das seguintes disciplinas: 

        I. Línguas: 

    1. Português. 

    2. Latim 

    3. Francês. 

    4. Inglês. 

        II. Ciências: 

    5. Matemática. 

    6. Ciências naturais. 

    7. História geral. 

    8. História da Brasil. 

    9. Geografia geral. 

    10. Geografia do Brasil. 

          III. Artes: 

    11. Trabalhos manuais. 

    12. Desenho. 

    13. Canto orfeônico. 

    Art. 11. As disciplinas indicadas no artigo anterior terão a seguinte seriação: 

    Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Matemática. 5) História geral. 6) 

Geografia geral. 7) Trabalhos manuais. 8) Desenho. 9) Canto orfeônico. 

    Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) História geral. 7) 

Geografia geral. 8) Trabalhos manuais. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

    Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências 
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naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

    Quarta série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências naturais. 

7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS CLÁSSICO E CIENTÍFICO 

    Art. 12. As disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e científico são as seguintes: 

          I. Línguas: 

    1. Português. 

    2. Latim. 

    3. Grego. 

    4. Francês. 

    5. Inglês. 

    6. Espanhol. 

        II. Ciências e filosofia: 

    7. Matemática. 

    8. Física. 

    9. Química. 

    10. Biologia. 

    11. História geral. 

    12. História do Brasil. 

    13. Geografia geral. 

    14. Geografia do Brasil. 

    15. Filosofia. 

          III. Artes: 

    16. Desenho. 

    Art. 13. As disciplinas indicadas no artigo anterior são comuns aos cursos clássico e científico, 

salvo o latim e o grego, que somente se ministrarão no curso clássico, e o desenho, que se ensinará 

somente no curso científico. 

    Art. 14. As disciplinas constitutivas do curso clássico terão a seguinte seriação: 

    Primeira série : 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) Espanhol. 6) 

Matemática. 7) História geral. 8) Geografia geral. 

    Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) Espanhol. 6) 

Matemática. 7) Física. 8) Química. 9) História geral. 10) Geografia geral. 

    Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Matemática. 5) Física. 6) Química. 7) 

Biologia. 8) História do Brasil. 9) Geografia do Brasil. 10) Filosofia. 

    Art. 15. As disciplinas constitutivas do curso científico terão a seguinte seriação: 

    Primeira série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Espanhol. 5) Matemática. 6) Física. 7) 

Química. 8) História geral. 9) Geografia geral 

    Segunda série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Matemática. 5) Física. 6) Química. 7) 

Biologia. 8) História geral. 9) Geografia geral  

10) Desenho. 

    Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física. 4) Química. 5) Biologia. 6) História do 

Brasil. 7) Geografia do Brasil. 8) Filosofia. 9) Desenho. 

    Art. 16. E' permitida a realização do curso clássico, sem o estudo do grego. Os alunos que 

optarem por esta forma de currículo serão obrigados ao estudo, na primeira e na segunda série, das 

duas línguas vivas estrangeiras do curso ginasial. 

    Art. 17. As disciplinas comuns aos cursos clássico e científico serão ensinadas de acordo com 

um mesmo programa, salvo a matemática, a física, a química e a biologia, cujos programas terão 

maior amplitude no curso científico do que no curso clássico, e a filosofia, que terá neste mais 

amplo programa do que naquele. 
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CAPÍTULO III 

DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS 

    Art. 18. Os programas das disciplinas serão simples, claros e flexíveis, devendo indicar, para 

cada uma delas, o sumário da matéria e as diretrizes essenciais. 

    Parágrafo único. Os programas de que trata o presente artigo serão sempre organizados por uma 

comissão geral ou por comissões especiais, designadas pelo Ministro da Educação, que os 

expedirá. 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

    Art. 19. A educação física constituirá, nos estabelecimentos de ensino secundário, uma prática 

educativa obrigatória para todos os alunos, até a idade de vinte e um anos. 

    Parágrafo único. A educação física será ministrada segundo programas organizados e expedidos 

na forma do artigo anterior. 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO MILITAR 

    Art. 20. A educação militar será dada aos alunos do sexo masculino dos estabelecimentos de 

ensino secundário, ressalvados os casos de incapacidade física. Dar-se-á aos menores de dezesseis 

anos a instrução premilitar, e a instrução militar aos que tiverem completado essa idade. 

    Parágrafo único. As diretrizes pedagógicas da instrução premilitar e da instrução militar serão 

fixadas pelo Ministério da Guerra. 

CAPÍTULO VI 

DA EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

    Art. 21. O ensino de relação constitue parte integrante da educação adolescência, sendo lícito 

aos estabelecimentos de ensino secundário incluí-lo nos estudos do primeiro e do segundo cíclo 

    Parágrafo único. Os programas de ensino de religião e o seu regime didático serão fixados pela 

autoridade eclesiástica. 

CAPÍTULO VII 

DA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

    Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão cuidado especial e constante na 

educação moral e cívica de seus alunos, buscando neles como base do carater, a compreensão do 

valor e do destino do homem, e, como base do patriotismo, a compreensão da continuidade 

histórica do povo brasileiro, de seus problemas e desígnios, e de sua missão em meio aos outros 

povos. 

    Art. 23. Deverão ser desenvolvidos nos adolescentes os elementos essenciais da moralidade: o 

espírito de disciplina, a dedicação aos ideais e a consciência da responsabilidade. Os responsaveis 

pela educação moral e cívica da adolescência terão ainda em mira que é finalidade do ensino 

secundária formar ás individualidades condutoras, pelo que força é desenvolver nos alunos a 

capacidade de iniciativa e de decisão e todos os atributos fortes da vontade. 

    Art. 24. A educação moral e cívica não será dada em tempo limitado, mediante a execução de 

um programa específico, mas resultará a cada momento da forma de execução de todos os 

programas que deem ensejo a esse objetivo, e de um modo geral do próprio processo da vida 

escolar, que, em todas as atividades e circunstâncias, deverá transcorrer em termos de elevada 

dignidade e fervor patriótico. 

    § 1º Para a formação da consciência patriótica, serão com freqüência utilizados os estudos 

históricos e geográficos, devendo, no ensino de história geral e de geografia geral, ser postas em 

evidência as correlações de uma e outra, respectivamente, com a história do Brasil e a geografia 

do Brasil. 

    § 2º Incluir-se-á nos programas de história do Brasil e de geografia do Brasil dos cursos clássico 

e científico o estudo dos problemas vitais do país. 



237  

    § 3º Formar-se-á a conciência patriótica de modo especial pela fiel execução do serviço cívico 

próprio do Juventude Brasileira, na conformidade de suas prescrições. 

    § 4º A prática do canto orfeônico da sentido patriótico é obrigatória nos estabelecimentos de 

ensino secundário para todos os alunos de primeiro e de segundo ciclo. 

    TÍTULO III 

Do ensino secundário feminino 

    Art. 25. Serão observadas, no ensino secundário feminino, as seguintes prescrições especiais: 

    1. E' recomendavel que a educação secundária das mulheres se faça em estabelecimentos de 

ensino de exclusiva frequência feminina. 

    2. Nos estabelecimentos de ensino seeundário frequentados por homens e mulheres, será a 

educação destas ministrada em classes exclusivamente femininas. Este preceito só deixará de 

vigorar por motivo relevante, e dada especial autorização do Ministério de Educação. 

    3. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos cursos 

clássico e científico, a disciplina de economia doméstica. 

    4. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade feminina 

e bem assim a missão da mulher dentro do lar. 

    TÍTULO IV 

Da vida escolar 

CAPÍTULO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

    Art. 26. Os trabalhos escolares constarão de lições, exercícios e exames. Os exames serão de 

três ordens: de admissão, de suficiência e de licença. 

    Parágrafo único. Integrarão o quadro da vida escolar os trabalhos complementares. 

    Art. 27. Os estabelecimentos de ensino secundário adotarão processos pedagógicos ativos, que 

deem aos seus trabalhos o próprio sentido da vida. 

CAPÍTULO II 

DO ANO ESCOLAR 

    Art. 28. O ano escolar, no ensino secundário, dividir-se-á em dois períodos: 

    a) período letivo, de nove meses; 

    b) período de férias, de três meses. 

    § 1º O período letivo terá início a 15 de março e o período de férias a 15 de dezembro. 

    § 2º Haverá trabalhos escolares diariamente. Excetuam-se os dias festivos. Serão de descanso os 

sete últimos dias de junho. 

    § 3º Poderão realizar-se exames no decurso das férias. 

CAPÍTULO III 

DOS ALUNOS 

    Art. 29. Os alunos dos estabelecimentos de ensino secundário poderão ser de duas categorias: 

    a) alunos regulares; 

    b) alunos ouvintes. 

    § 1º Alunos regulares serão os matriculados para a realização dos trabalhos escolares de uma 

série. Os alunos regulares, quando repetentes por não alcançado a habilitação, nos termos do art. 

51 desta lei, para efeito de promoção ou de prestação dos exames de licença, serão obrigados a 

todos os trabalhos escolares da série repetida. 

    § 2º Aos alunos que não conseguirem a habilitação, nos termos do art. 64, desta lei, para efeito 

de conclusão do curso, será facultado matricular-se, na qualidade de alunos ouvintes, para estudo 

da disciplina ou das disciplinas em que seja deficiente a sua preparação. 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES 
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    Art. 30. A avaliação dos resultados em exercícios e em exames será obtida por meio de notas, 

que se graduarão de zero a dez. 

    Parágrafo único. Deverá ser recomendada pelo Ministério da Educação adoção de critérios e 

processos que assegurem o aumento da objetividade na verificação do rendimento escolar e no 

julgamento dos exames. 

CAPÍTULO V 

DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

    Art. 31. O candidato à matrícula na primeira série de qualquer dos cursos do que trata esta lei, 

deverá apresentar prova de não ser portador de doença contagiosa e de estar vacinado. 

    Art. 32.O candidato à matrícula no curso ginasial deverá ainda satisfazer as seguintes 

condições: 

    a) ter pelo menos onze anos, completos ou por completar, até o dia 30 de junho; 

    b) ter recebido satisfatória educação primária; 

    c) ter revelado, em exames de admissão, aptidão intelectual para os estudos secundários. 

    Art. 33. O candidato à matrícula no curso clássico ou no curso científico deverá ter concluido o 

curso ginasial. 

CAPÍTULO VI 

DOS EXAMES DE ADMISSÃO 

    Art. 34. Os exames de admissão poderão ser realizados em duas épocas, uma em dezembro e 

outra em fevereiro. 

    § 1º O candidato a exames de admissão deverá fazer, na inscrição, prova das condições 

estabelecidas pelo art. 31, e pelas duas primeiras alíneas do art. 32, desta lei. 

    § 2º Poderão inscrever-se aos exames de admissão de segunda época os candidatos que, em 

primeira época, os não tiverem prestado ou neles não tenham sido aprovados. 

    § 3º O candidato não aprovado em exames de admissão num estabelecimento de ensino 

secundário não poderá repetí-lo em outro, na mesma época. 

CAPÍTULO VII 

DA MATRÍCULA 

    Art. 35. A matrícula far-se-á na primeira quinzena de março. 

    § 1º A concessão de matrícula como aluno regular dependerá, quanto à primeira série, de ter o 

candidato satisfeito as condições de admissão e, quanto às outras, de ter ele conseguido, 

suficiência na série anterior. A concessão de matrícula a candidato que pretenda fazer estudos 

como aluno ouvinte reger-se-á pelo disposto na § 2º do art. 29, desta lei. 

    § 2º No ato da matrícula para ingresso nos estudos do segundo ciclo, o candidato declarará a sua 

opção pelo curso clássico ou pelo curso cientifico. Caso a opção recaia sobre o curso clássico, 

cumprir-lhe-á- acrescentar se prefere o currículo com grego ou o currículo sem grego. Se a opção 

recair sobre o curso clássico com grego, deverá o candidato escolher, dentre as duas línguas vivas 

estrangeiras do curso ginasial, aquela cujo estudo queira intensificar. 

CAPÍTULO VIII 

DA TRANSFERÊNCIA 

    Art. 36. E' permitida a transferência de um para outro estabelecimento de ensino secundário. 

    Art. 37. E' admissivel a transferência de aluno proveniente de estabelecimento estrangeiro de 

ensino secundário, de reconhecida idoneidade. 

    Parágrafo único. O aluno transferido no caso deste artigo será adaptado por forma conveniente, 

ao plano de estudos desta lei. 

CAPÍTULO IX 

DA CADERNETA ESCOLAR 

    Art. 38. Cada aluno de estabelecimento de ensino secundário possuirá uma caderneta, em que se 
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lançará o histórico de sua vida escolar, desde o ingresso, com os exames de admissão, até a 

conclusão, com a expedição do devido certificado. 

CAPÍTULO X 

DA LIMITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DOS TRABALHOS ESCOLARES 

    Art. 39. Os trabalhos escolares não excederão a vinte e oito horas semanais no curso ginasial, e 

a trinta horas semanais nos cursos clássico e científico. 

    Art. 40. O plano de distribuição do tempo em cada semana é matéria do horário escolar, que 

será fixado pela direção dos estabelecimentos de ensino secundário antes do início do período 

letivo, observadas as determinações dos programas quanto ao número de aulas semanais de cada 

disciplina e de sessões semanais de educação física. 

CAPÍTULO XI 

DAS LIÇÕES E EXERCÍCIOS 

    Art. 41. As lições e exercícios, objeto das aulas das disciplinas e das sessões de educação física, 

são de frequência obrigatória. 

    Art. 42. Estabelecer-se-á nas aulas, entre o professor e os alunos, um regime de ativa e 

constante colaboração. 

    § 1º O professor terá em mira que a preparação intelectual dos alunos deverá visar antes à 

segurança do que à extensão dos conhecimentos. 

    § 2º Os alunos deverão ser conduzidos não apenas à aquisição de conhecimentos, mas à 

madureza de espírito pela formação do hábito e da capacidade de pensar. 

    Art. 43. A educação física será dada a grupos homogêneos, organizados independentemente do 

critério da seriação escolar. Os alunos que, por defeito físico ou deficiência orgânica, não possam 

fazer os exercícios ordinários sério submetidos a exercícios especiais. A educação física far-se-á 

com permanente assistência médica. 

    Art. 44. Os programas deverão ser executados na íntegra, de conformidade com as diretrizes 

que fixarem. 

CAPÍTULO XII 

DA NOTA ANUAL DE EXERCÍCIOS 

    Art. 45. Mensalmente, de abril a novembro, será dada, em cada disciplina, e a cada aluno, pelo 

respectivo professor, uma nota resultante da avaliação de seu aproveitamento por meio de 

exercícios realizados em aula. Se, por falta de comparecimento, não se puder apurar o 

aproveitamento de um aluno, ser-lhe-á atribuida a nota zero. 

    Parágrafo único. A média aritmética das notas de cada mês, em uma disciplina, será a nota 

anual de exercícios dessa disciplina. 

CAPÍTULO XIII 

DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

    Art. 46. Os estabelecimentos de ensino secundário deverão promover, entre os alunos, a 

organização e o desenvolvimento de instituições escolares de carater cultural e recreativo, criando, 

na vida delas, com um regime de autonomia, as condições favoraveis à formação do espírito 

econômico, dos bons sentimentos de camaradagem e sociabilidade, do gênio desportivo, do gosto 

artístico e literário. Merecerão especial atenção as instituições que tenham por objetivo despertar 

entre as escolares o interesse pelos problemas nacionais. 

CAPÍTULO XIV 

DOS EXAMES DE SUFICIÊNCIA 

    Art. 47. Os exames de suficiência terão por fim: 

    a) habilitar o aluno de qualquer série para promoção à série imediata; 

    b) habilitar o aluno da última série para prestação dos exames de licença. 

    Art. 48. Os exames de suficiência de cada disciplina compreenderão, no caso de habilitação 

para efeito de promoção, uma primeira e uma segunda prova parcial e uma prova final, e no caso 
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de habilitação para efeito de prestação dos exames de licença, somente uma primeira e uma 

segunda prova parcial. 

    Parágrafo único. As provas parciais versarão sobre a matéria ensinada até uma semana antes da 

realização de cada uma, e a prova final sobre toda a matéria ensinada na série. 

    Art. 49. Serão escritas as duas provas parciais, salvo as de desenho, trabalhos manuais e canto 

orfeônico que serão práticas. 

    § 1º As provas parciais serão prestadas perante o professor da disciplina. 

    § 2º A primeira prova parcial será realizada em junho, e a segunda em outubro. 

    § 3º Facultar-se-á segunda chamada ao aluno que à primeira não tiver comparecido por moléstia 

impeditiva de trabalho escolar ou por motivo de luto em consequência de falecimento de pessoa de 

sua família. 

    § 4º Somente se permitirá a segunda chamada até o fim do mês seguinte ao em que se fez a 

primeira. 

    § 5º Dar-se-á a nota zero ao aluno que deixar de comparecer à primeira chamada sem motivo de 

força maior nos termos do § 3º deste artigo ou ao que não comparecer à segunda chamada. 

    Art. 50. Será oral a prova final, salvo as de desenho, trabalhos manuais e canto orfeônico que 

serão práticas. 

    § 1º A prova final será prestada perante banca examinadora. 

    § 2º Haverá duas épocas de prova final. A primeira terá início a 1 de dezembro e a segunda será 

em fevereiro. 

    § 3º Não poderá prestar prova final, na primeira ou na segunda época, o aluno que tiver, como 

resultado dos exercícios e das duas provas parciais, no conjunto das disciplinas, média aritmética 

inferior a três. Também não poderá prestar prova final, na primeira época, o aluno que tiver 

faltado a vinte e cinco por cento da totalidade das aulas dadas nas disciplinas e das sessões dadas 

em educação física, e, na segunda época, o aluna que tiver incidido em cinquenta por cento das 

mesmas faltas. 

    § 4º Só poderá prestar prova final em segunda época o aluno que não a tiver feito na primeira 

por motivo de força maior nos termos do § 3º do artigo anterior, ou o que tiver satisfeito, na prova 

final de primeira época, uma condições de habilitação referidas no artigo seguinte. 

    Art. 51. Considerar-se-á habilitado: 

    1) para efeito de promoção, o aluno que satisfizer as duas condições seguintes:  

    a) obter, no conjunto das disciplinas, a nota global cinco pelo menos; 

    b) obter, em cada disciplina, a nota final quatro pelo menos; 

    2) para efeito de prestação dos exames de licença, o aluno que satisfizer, as duas condições 

mencionadas na alínea anterior e que não houver faltado a trinta por cento da totalidade das aulas 

dadas nas disciplinas e das sessões dadas em educação física. 

    § 1º A nota global será a média aritmética das notas finais de todas as disciplinas. 

    § 2º A nota final de cada disciplina, no caso de habilitação para efeito de promoção, será a 

média ponderada de quatro elementos : a nota anual da exercícios e as notas da primeira e segunda 

provas parciais e da prova final. A esses elementos se atribuirão, respectivamente, os pesos dois, 

dois, quatro e dois. 

    § 3º A nota final da cada disciplina, no caso de habilitação para efeito de prestação dos exames 

de licença, será a média ponderada de três elementos : a nota anual de exercícios e as notas da 

primeira e segunda provas parciais. A esses elementos se atribuirão, respectivamente, os pesos 

três, três e quatro. 

    Art. 52. Não poderá, nos exames de suficiência, sob pena de nulidade, ser prestada prova de 

uma disciplina perante professor que a tenha ensinado ao examinando em carater particular. 

CAPÍTULO XV 

DOS EXAMES DE LICENÇA 
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    Art. 53. A conclusão dos estudos secundários, de primeiro e de segundo ciclo, só se verificará 

pelos exames de licença. 

    Art. 54. Serão admitidos a prestar exames de licença os candidatos para este efeito devidamente 

habilitados. 

    Art. 55. Os exames de licença serão de duas categorias : 

    1. Exames de licença ginasial, para conclusão dos estudos de primeiro ciclo. 

    2. Exames de licença clássica e exames de licença científica, para conclusão dos estudos, 

respectivamente, do curso clássico e do curso científico. 

    Art. 56. Os exames de licença ginasial versarão sobre as seguintes disciplinas : 1) Português ; 2) 

Latim ; 3) Francês ; 4) Inglês ; 5) Matemática ; 6) Ciências naturais; 7) História geral e do Brasil; 

8) Geografia geral e do Brasil ; 9) Desenho. 

    Art. 57. Os exames de licença clássica versarão sobre as seguintes disciplinas : 1) Português ; 2) 

Latim ; 3) Grego ; 4 e 5) Duas línguas vivas estrangeiras escolhidas dentre o francês, o inglês e o 

espanhol ; 6) Matemática ; 7) Física, química e biologia; 8) História geral e do Brasil; 9) 

Geografia geral e do Brasil ; 10) Filosofia. 

    Parágrafo único. Os candidatos que tenham feito o curso clássico de acordo com o disposto no 

art. 16 desta lei não prestarão exame de grego, mas serão obrigados aos exames das três línguas 

vivas estrangeiras da segundo ciclo. 

    Art. 58. Os exames de licença científica versarão sobre as seguintes disciplinas : 1) Português; 2 

e 3) Duas línguas vivas estrangeiras escolhidas entre o francês, o inglês e o espanhol ; 4) 

Matemática ; 5) Física, química a biologia; 6) História geral e do Brasil; 7) Geografia geral a do 

Brasil; 8) Filosofia ; 9) Desenho. 

    Art. 59. Serão expedidos pelo ministro da Educação os programas para exames de licença. 

    § 1º Os programas de que trata este artigo abrangerão a matéria essencial de cada disciplina. 

    § 2º Os programas de matemática e de física, química e biologia para os exames de licença 

científica serão mais amplos do que os destinados aos exames de licença clássica. 

    § 3º Os programas das demais disciplinas comuns aos exames de licença clássica e aos de 

licença científica serão os mesmos. 

    Art. 60. Os exames de licença constarão, para as línguas e a matemática, de uma prova escrita e 

de uma prova oral, para as demais ciências e a filosofia, somente de uma prova oral, e para o 

desenho, somente de uma prova prática. 

    Parágrafo único. A prova escrita, nos exames de licença, terá carater eliminatório sempre que 

lhe for conferida nota inferior a três. 

    Art. 61. Os exames de licença serão realizados no decurso dos meses de dezembro e de janeiro. 

    § 1º Concerder-se-á segunda chamada, para qualquer das provas dos exames de licença, ao 

aluno que não tiver comparecido à primeira por motivo de força maior, nos termos do § 3º do art. 

49 desta lei. 

    § 2º A segunda chamada só poderá ser feita até o início de período, letivo. 

    Art. 62. Os exames de licença ginasial poderão ser processados em qualquer estabelecimento de 

ensino secundário federal, equiparado ou reconhecido, e serão prestados perante bancas 

examinadoras, constituídas pela respectiva direção. 

    Parágrafo único. E' extensivo aos exames da licença ginasial o preceito do art. 52 desta lei. 

    Art. 63. Os exames de licença clássica e os de licença científica revestir-se-ão de carater oficial. 

Serão processados nos colégios federais e equiparados e nos estabelecimentos oficiais de ensino 

superior, que para essa responsabilidade forem indicados por ato do Presidente da República, e 

prestados perante bancas examinadoras, compostas, sempre que possivel, de elementos do 

magistério oficial e designadas pelo ministro da Educação. 

    § 1º Aos exames processados em colégio federal ou equiparado não poderão concorrer os seus 

próprios alunos, salvo quando não for possivel, na respectiva localidade, submetê-los a exames em 
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outro estabelecimento de ensino. 

    § 2º Não poderá, sob pena de nulidade, ser prestada prova de uma disciplina perante 

examinador que, no decurso dos estudos de segundo ciclo, a tenha ensinado, no todo ou em parte, 

ao examinando. 

    Art. 64. Considerar-se-á habilitado, para efeito de conclusão de qualquer dos cursos de que trata 

esta lei, o candidato que, nos exames de licença, licença, satisfizer as duas condições seguintes : a) 

obter, no conjunto das disciplinas, a nota geral cinco pelo menos ; b) obter, em cada disciplina, a 

nota quatro pelo menos. 

    § 1º A nota geral será a média aritmética das notas de todas as disciplinas. 

    § 2º A nota de cada disciplina será a média aritmética das notas, da prova escrita e da prova oral 

ou, quando o exame constar somente de uma prova, a nota desta. 

    Art. 65. O candidato à repetição dos exames de licença, por não os ter completado ou neles não 

haver sido habilitado, poderá eximir-se das provas relativas à disciplina ou às disciplinas em que 

anteriormente houver obtido a nota sete pelo menos. Nesse caso, será o resultado anterior 

computado para o cálculo da nota geral dos novos exames de licença. 

    Art. 66. Os exames de licença não processados em estabelecimento federal de ensino correrão 

sob inspeção especial do Ministério da Educação. 

    Art. 67. O onus decorrente da realização dos exames de licença constituirá encargo da pessoa 

natural ou jurídica responsavel pela manutenção do estabelecimento de ensino em que eles se 

processarem. 

CAPÍTULO XVI 

DOS CERTIFICADOS 

    Art. 68. Aos alunos que concluirem o curso ginasial conferir-se-á o certificado de licença 

ginasial ; aos que concluirem o curso clássico ou o curso científico conferir-se-á respectivamente o 

certificado de licença clássica ou o certificado de licença científica. 

    Parágrafo único. Permitir-se-á a revalidação de certificados da natureza dos de que trata este 

artigo, conferidos por estabelecimento estrangeiro de ensino secundário, de reconhecida 

idoneidade, uma vez satisfeitas as exigências de adaptação relativamente ao plano de estudos da 

presente lei. 

    TÍTULO V 

Da organização escolar 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO OFICIAL E DO ENSINO LIVRE 

    Art. 69. O ensino secundário será ministrado pelos poderes públicos, e é livre à iniciativa 

particular. 

    Art. 70. As pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado, que mantenham 

estabelecimento de ensino secundário, são consideradas como no desempenho de função de 

carater público. Cabem-lhes em matéria educativa os deveres e responsabilidades inerentes ao 

serviço público. 

CAPÍTULO II 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO FEDERAIS, EQUIPARADOS 

RECONHECIDOS 

    Art. 71. Alem dos estabelecimentos de ensino secundário federais, mantidos sob a 

responsabilidade direta da União, haverá no país duas outras modalidades de estabelecimentos de 

ensino secundário : os equiparados e os reconhecidos. 

    § 1º Estabelecimentos de ensino secundário, equiparados serão os mantidos pelos Estados ou 

pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizados pelo Governo Federal. 

    § 2º Estabelecimentos de ensino secundário reconhecidos serão os mantidos pelos Municípios 

ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, e que hajam sido autorizados pelo 
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Governo Federal. 

    Art. 72. Conceder-se-á a equiparação ou o reconhecimento, mediante prévia verificação, aos 

estabelecimentos de ensino secundário cuja organização, sob todos os pontos de vista, possua as 

condições imprescindiveis a um regular e util funcionamento. 

    Parágrafo único. A equiparação ou o reconhecimento será suspenso ou cassado sempre que o 

estabelecimento de ensino secundário, por deficiência de organização ou quebra de regime, não 

assegurar as condições de eficiência indispensaveis. 

    Art. 73. Os estabelecimentos de ensino secundário colocados sob administração dos Territórios 

não poderão validamente funcionar sem prévia autorização do Ministério da Educação. 

    Art. 74. Os estabelecimentos de ensino secundário federais, não incluidos na administração do 

Ministério da Educação, com este se articuIarão para fins de cooperação administrativa e 

pedagógica. 

CAPÍTULO III 

DA INSPEÇÃO FEDERAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO 

EQUIPARADOS E RECONHECIDOS 

    Art. 75. O Ministério da Educação exercerá inspeção sobre os estabelecimentos de ensino 

secundário equiparados e reconhecidos. 

    § 1º A inspeção far-se-á não somente sob o ponto de vista administrativo, mas ainda com o 

carater de orientação pedagógica. 

    § 2º A inspeção limitar-se-á ao mínimo imprescindivel a assegurar a ordem e a eficiência 

escolares. 

    Art. 76. A inspeção de que trata o artigo anterior estender-se-á aos estabelecimentos de ensino 

secundário colocados sob a administração dos Territórios. 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

    Art. 77. A administração de cada estabelecimento de ensino secundário estará enfeixada na 

autoridade do diretor, que presidirá ao funcionamento do serviços escolares, ao trabalho dos 

professores, às atividades dos alunos e às relações da comunidade escolar com a vida exterior, 

velando por que regularmente se cumpra, no âmbito de sua ação, a ordem educacional vigente no 

país. 

    Art. 78. Serão observadas, quanto à administração escolar, nos estabelecimentos de ensino 

secundário, as seguintes prescrições : 

    1. Dar-se-á a necessária eficiência aos serviços administrativos, especialmente aos referentes à 

escrituração e ao arquivo, à conservação material e à ordem do aparelhamento escolar, à saude 

escolar e à recreação dos alunos. 

    2. As matrículas deverão ser limitadas à capacidade didática de cada estabelecimento de ensino 

secundário. 

    3. A comunidade escolar buscará contacto com as atividades exteriores, que lhe possam 

comunicar a força e o rumo da vida, dentro, todavia, dos limites próprios a assegurar-lhe a 

distância e a isenção exigidas pela obra educativa.  

    4. Haverá constante entendimento entre a direção escolar e a família de cada aluno, no interesse 

da educação deste. 

CAPÍTULO V 

DOS PROFESSORES 

    Art. 79. A constituição do corpo docente, em cada estabelecimento de ensino secundário, far-se-

á com observância dos seguintes preceitos : 

    1. Deverão os professores do ensino secundário receber conveniente formação, em cursos 

apropriados, em regra de ensino superior. 

    2. O provimento, em carater efetivo, dos professores dos estabelecimentos de ensino secundário 

federais e equiparados dependerá da prestação de concurso. 
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    3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino secundário 

reconhecidos exigir-se-á prévia inscrição, que se fará mediante prova de habilitação, no 

competente registo do Ministério da Educação. 

    4. Aos professores do ensino secundário será assegurada remuneração condigna, que se pagará 

pontualmente. 

CAPÍTULO VI 

DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

    Art. 80. Far-se-á, nos estabelecimentos de ensino secundária, a orientação educacional. 

    Art. 81. E' função da orientação educacional, mediante as necessárias observações, cooperar no 

sentido de que cada aluno se encaminhe convenientemente nos estudos e na escolha da sua 

profissão, ministrando-lhe esclarecimentos e conselhos, sempre em entendimento com a sua 

família. 

    Art. 82. Cabe ainda à orientação educacional cooperar com os professores no sentido da boa 

execução, por parte dos alunos, dos trabalhos escolares, buscar imprimir segurança e atividade aos 

trabalhos complementares e velar por que o estudo, a recreação e o descanso dos alunos decorram 

em condições da maior conveniência pedagógica. 

    Art. 83. São aplicaveis aos orientadores educacionais os preceitos do artigo 79 desta lei, 

relativos aos professores. 

CAPÍTULO VII 

DA CONSTRUÇÃO E DO APARELHAMENTO ESCOLAR 

    Art. 84. Os estabelecimentos de ensino secundário, para que possam validamente funcionar, 

deverão satisfazer, quanto à construção do edifício ou dos edifícios que utilizarem e quanto ao seu 

aparelhamento escolar, as normas pedagógicas estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

CAPÍTULO VIII 

DO REGIMENTO 

    Art. 85. Cada estabelecimento de ensino secundário terá um regimento destinado a definir de 

modo especial a sua organização e a sua vida escolar, e bem assim o seu regime disciplinar. 

    TÍTULO VI 

Das medidas auxiliares 

    Art. 86. Os poderes públicos tomarão medidas que tenham por objetivo acentuar a gratuidade 

do ensino secundário oficial. 

    Art. 87. Nenhuma taxa recairá sobre os alunos dos estabelecimentos de ensino secundário. 

    Art. 88. A contribuição exigida dos alunos pelos estabelecimentos particulares de ensino 

secundário será módica e cobrar-se-á de acordo com normas de carater geral fixadas pelo 

Ministério da Educação. 

    Art. 89. Os poderes públicos, em entendimento e cooperação com os estabelecimentos de 

ensino secundário, promoverão a instituição de serviços e providências assistenciais que 

beneficiem os adolescentes necessitados, a que, em atenção à sua vocação e capacidade, deva ser 

ou esteja sendo dado ensino secundário. 

    Art. 90. Constitue obrigação dos estabelecimentos de ensino secundário, federais, equiparados e 

reconhecidos, reservar, anualmente, determinada percentagem de lugares gratuitos e de 

contribuição reduzida, para adolescentes necessitados. Essa percentagem será fixada, em cada 

caso, mediante a aplicação de critério geral. 

    TÍTULO VII 

Dos estudos secundários dos maiores de dezenove anos 

    Art. 91. Aos maiores de dezenove anos será permitida a obtenção do certificado de licença 

ginasial, em consequência de estudos realizados particularmente, sem a observância do regime 

escolar exigido por esta lei. 

    Art. 92. Os candidatos aos exames de licença ginasial, nos termos do artigo anterior, deverão 
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prestá-los em estabelecimento de ensino secundário federal ou equiparado. 

    Parágrafo único. Os exames de que trata este artigo reger-se-ão pelos preceitos relativos aos 

exames de licença ginasial próprios dos alunos regulares dos estabelecimentos de ensino 

secundário. 

    Art. 93. O certificado de licença ginasial obtido de conformidade com o regime de exceção 

definido nos dois artigos anteriores dará ao seu portador os mesmos direitos conferidos ao 

certificado de licença ginasial obtido em virtude de conclusão do curso de primeiro ciclo. 

    TÍTULO VIII 

Disposições finais 

    Art. 94. Serão expedidos pelo Presidente da República os regulamentos necessários à execução 

da presente lei. Para o mesmo efeito dessa execução e para execução dos regulamentos que sobre a 

matéria baixar o Presidente da República, expedirá o ministro da Educação as necessárias 

instruções. 

    Art. 95. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 96. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

    Rio de Janeiro, 9 de abril de 1942, 121º da Independência e 54º da República. 

    GETÚLIO VARGAS  

   Gustavo Capanema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: 

LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961. 

Revogada pela Lei nº 9.394, de 1996, exceto os 

artigos 6º a 9º  

Mensagem de veto 

Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

        Art.1 a 5            (Revogado pela Lei nº 9.394, de 1996) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.024-1961?OpenDocument
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep644-L4024-61.pdf
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TÍTULO IV 

Da Administração do Ensino 

        Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do poder público 

federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, 

zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem.          (Redação 

dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 1º No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a 

colaboração do Conselho Nacional de Educação e das Câmaras que o compõem.              (Incluído 

pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 2º Os conselheiros exercem função de interesse público relevante, com precedência sobre 

quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a 

transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto.            (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 3º O ensino militar será regulado por lei especial.           (Incluído pela Lei nº 9.131, de 

1995) 

        Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de 

Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de 

Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no 

aperfeiçoamento da educação nacional.             (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 

por lei, compete:(Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de 

Educação;             (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de 

ensino;             (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos problemas e 

deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito 

à integração dos seus diferentes níveis e modalidades;           (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus conselheiros ou 

quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto;             (Incluído pela Lei 

nº 9.131, de 1995) 

        e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal;            (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no 

que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidade de ensino;           (Incluído 

pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto.        (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 
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        § 2º O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e suas 

Câmaras, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro de Estado da 

Educação e do Desporto.        (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 3º O Conselho Nacional de Educação será presidido por um de seus membros, eleito por 

seus pares para mandato de dois anos, vedada a reeleição imediata.        (Incluído pela Lei nº 

9.131, de 1995) 

        § 4º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as sessões a que 

comparecer          .(Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        Art. 8º A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior serão constituídas, 

cada uma, por doze conselheiros, sendo membros natos, na Câmara de Educação Básica, o 

Secretário de Educação Fundamental e na Câmara de Educação Superior, o Secretário de 

Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e do Desporto e nomeados pelo Presidente 

da República.       (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 1º A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo Presidente da República, sendo 

que, pelo menos a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas 

especialmente para cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às 

áreas de atuação dos respectivos colegiados.         (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

          § 2º Para a Câmara de Educação Básica a consulta envolverá, necessariamente, indicações 

formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os docentes, 

dirigentes de instituições de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios, dos Estados e do 

Distrito Federal.          (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 3º Para a Câmara de Educação Superior a consulta envolverá, necessariamente, indicações 

formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os reitores de 

universidades, diretores de instituições isoladas, os docentes, os estudantes e segmentos 

representativos da comunidade científica.           (Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 4º A indicação, a ser feita por entidades e segmentos da sociedade civil, deverá incidir 

sobre brasileiros de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à 

ciência e à cultura.(Redação dada pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 5º Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, o Presidente da República levará em 

conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do país e as diversas modalidades 

de ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado           .(Redação dada pela Lei nº 

9.131, de 1995) 

        § 6º Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o período 

imediatamente subseqüente, havendo renovação de metade das Câmaras a cada dois anos, sendo 

que, quando da constituição do Conselho, metade de seus membros serão nomeados com mandato 

de dois anos.          (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 7º Cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhido por seus pares, vedada a 

escolha do membro nato, para mandato de um ano, permitida uma única reeleição 

imediata.              (Incluído pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a 

elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho Pleno.              (Redação dada 

pela Lei nº 9.131, de 1995) 
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        § 1º São atribuições da Câmara de Educação Básica:             (Redação dada pela Lei nº 9.131, 

de 1995) 

        a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial 

e do ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para sua solução;           (Incluída pela Lei nº 

9.131, de 1995) 

        b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes 

níveis e modalidades mencionados na alínea anterior;        (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do 

Desporto;              (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução, no 

âmbito de sua atuação;             (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos 

à educação básica;          (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, 

acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;         (Incluída pela Lei nº 9.131, 

de 1995) 

        g) analisar as questões relativas à aplicação da legislação referente à educação 

básica;          (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior:              (Redação dada pela Lei nº 

9.131, de 1995) 

        a)             (Revogada pela Lei nº 10.861, de 2004) 

        b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua 

execução, no âmbito de sua atuação;         (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do 

Desporto, para os cursos de graduação;           (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        d) deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para a autorização, o 

reconhecimento, a renovação e a suspensão do reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos 

por instituições de ensino superior; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 

        e) deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para o credenciamento, o 

recredenciamento periódico e o descredenciamento de instituições de ensino superior integrantes 

do Sistema Federal de Ensino, bem assim a suspensão de prerrogativas de autonomia das 

instituições que dessas gozem, no caso de desempenho insuficiente de seus cursos no Exame 

Nacional de Cursos e nas demais avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação; (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 

        f) deliberar sobre o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidades e 

centros universitários, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da 

Educação, bem assim sobre seus respectivos estatutos;              (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.216-37, de 2001) 
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        g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e 

doutorado, elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto, com base na avaliação dos 

cursos;           (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação 

superior;          (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à 

educação superior.       (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        j) deliberar sobre processos de reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por 

instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por 

instituições não universitárias, por iniciativa do Ministério da Educação em caráter excepcional, 

na forma do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo.            (Incluída pela Medida 

Provisória nº 2.216-37, de 2001) 

        § 3º As atribuições constantes das alíneas d, e e f do parágrafo anterior poderão ser delegadas, 

em parte ou no todo, aos Estados e ao Distrito Federal.        (Incluída pela Lei nº 9.131, de 1995) 

        § 4º O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2º deste artigo poderá incluir 

determinação para a desativação de cursos e habilitações.          (Incluída pela Lei nº 9.131, de 

1995) 

        Art. 10. ao Art. 120.          (Revogado pela Lei nº 9.394, de 1996) 

        Brasília, 20 de dezembro de 1961; 140º da Independência e 73º da República. 

JOÃO GOULART  

Tancredo Neves  

Alfredo Nasser  

Angelo Nolasco  

João de Cegadas Viana  

San Tiago Dantas  

Walther Moreira Salles  

Vigílio Távora  

Armando Monteiro  

Antonio de Oliveira Brito  

A. Franco Montouro  

Clovis M. Travassos  

Souto Maior  

Ulysses Guimarães  

Gabriel de R. Passos 
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ANEXO 7: 

LEI N
o
 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963. 

Texto para impressão 

Revogada pela Lei nº 8.906, de 1994 

Texto para impressão 

Mensagem de veto 

Vigência 

Parte mantida pelo Congresso Nacional 

Dispõe sôbre o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

     O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

    TÍTULO I 

    Da Ordem dos Advogados do Brasil 

CAPÍTULO I 

Dos fins, organização e patrimônio 

    Art. 1º A Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo art. 17 do Decreto nº 19.408, de 18 

de novembro de 1930, com personalidade jurídica e forma federativa, é o órgão de seleção 

disciplinar e defesa da classe dos advogados em tôda a República (artigo 139). 
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    Parágrafo único. Cabe à Ordem representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais da 

classe dos advogados e os individuais, relacionados com o exercício da profissão. 

    Art. 2º São órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil: 

    I - o Conselho Federal; 

    II - os Conselhos Secionais; 

    IIl - as Diretorias das Subseções; 

    lV- as Assembléias Gerais dos Advogados. 

    Art. 3º O Conselho Federal, com sede na Capital da República, é o órgão supremo da 

Ordem dos Advogados do Brasil (arts. 13 e 18); 

    Parágrafo único. O Conselho Federal poderá dividir-se em Câmaras, com a competência que 

lhes fixar o seu Regimento. 

    Art. 4º No Distrito Federal e na capital de cada Estado haverá uma Seção da Ordem, cujo 

órgão é o Conselho Secional (arts, 20 e 29). 

    § 1º Na Capital dos Territórios onde haja, pelo menos, quinze advogados, pode instalar-se 

uma Seção da Ordem. 

    § 2º As Seções têm personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e 

financeira, nos têrmos desta lei. 

    § 3º A critério do Conselho Secional, e ad referendum do Conselho Federal, podem as 

Seções ser divididas em Subseções, abrangendo comarcas do seu território, e estas desdobradas ou 

reunidas, atendendo a conveniências locais. 

    § 4º A Subseção terá, quinze advogados, pelo menos. 

    § 5º O Conselho Secional poderá dividir-se em Câmaras, com a competência que lhes fixar 

o seu Regimento Interno. 

    Art. 5º O patrimônio do Conselho Federal é constituído por: 

    I - bens móveis e imóveis adquiridos; 

    II - legados e doações; 

    lIl - quaisquer bens e valores adventícios. 

    Parágrafo único. Constituem receitas do Conselho Federal: 

    I - ordinárias: 

    a) a percentagem sôbre a receita liquida arrecadada em cada Seção e Subseção (art. 141); 

    b) a renda patrimonial; 
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    II - extraordinárias: 

    a) as contribuições voluntárias; 

    b) as subvenções e dotações orçamentárias. 

    Art. 6º O patrimônio de cada Seção é constituído por: 

    I - bens moveis e imóveis adquiridos; 

    ll - legados e doações; 

    lII - quaisquer bens e valores adventícios. 

    § 1º Constituem receitas de cada Seção e Subseção: 

    I - ordinárias: 

    a) as contribuições obrigatórias, taxas e multas (arts. 140 e 141); 

    b) a renda patrimonial; 

    lI - extraordinárias: 

    a) as contribuições voluntárias; 

    b) as subvenções e dotações orçamentárias. 

    § 2º Considera-se líquida a receita, total, deduzidas as despesas de pessoal e expediente. 

    § 3º A receita líquida arrecadada em cada, Subseção será remetida mensalmente ao 

Tesoureiro da Seção respectiva. 

CAPITULO II 

Da Diretoria da Ordem 

    Art. 7º A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil é composta de um Presidente, um 

Vice-presidente, um Secretário-Geral, um Subsecretário-Geral e um Tesoureiro, eleitos 

bienalmente pelo Conselho Federal por voto secreto e maioria absoluta das delegações (arts. 13 e 

14), realizando-se tantos escrutínios quantos necessários para obtenção dêsse quorum. 

    § 1º O Presidente da Ordem será eleito pelo Conselho Federal, dentre advogados de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de exercício de advocacia. 

    § 2º O Vice-Presidente, o secretário-Geral, o Subsecretário-Geral e o Tesoureiro serão 

escolhidos dentre os membros do Conselho Federal.. 

    § 3º O cargo de membro da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil é incompatível 

com o de membro de Conselho Secional. 

    § 4º O mandato da Diretoria começa a 1º de abril de cada biênio (art. 14). 
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    Art. 8º Os membros da Diretoria da Ordem residirão no Distrito Federal durante todo o 

tempo de seus mandatos. 

    Parágrafo único. A mudança definitiva da residência importa na perda do mandato, 

procedendo-se imediatamente à eleição para a vaga. 

CAPÍTULO III 

Do Presidente 

    Art. 9º Compete ao Presidente da Ordem: 

    l - representar o Conselho Federal ativa e passivamente, em juízo 

e fora dele; 

    lI - velar pelo livre exercício da advocacia, pela dignidade e independência da Ordem e de 

seus membros; 

    III - convocar e presidir o Conselho Federal e dar execução às resoluções deste; 

    lV - superintender os serviços da Ordem, contratar, nomear, promover licenciar, suspender e 

demitir os seus funcionários; 

    V - adquirir, onerar e alienar bens imóveis e administrar o patrimônio do Conselho Federal 

de acôrdo com as resoluções deste; 

    VI - promover a organização das Seções, acompanhar-lhes o funcionamento e velar pela 

regularidade e fiel execução desta lei; 

    VII - promover, nas Seções, a organização do Instituto dos Advogados, visando aos mesmos 

fins do Instituto dos Advogados Brasileiros; 

    VIlI - cooperar com o Presidente de qualquer Seção, em matéria da competência desta, 

sempre que solicitado; 

    IX - manter intercâmbio com as entidades estrangeiras congêneres e fazer representar a 

Ordem em conclaves nacionais e internacionais; 

    X - aplicar penas disciplinares, na forma desta lei (art. 118). 

    XI - tomar medidas urgentes de defesa da classe ou da própria Ordem. 

    Parágrafo único. O Presidente da Ordem será substituído, em suas faltas e impedimentos, 

pelo Vice-Presidente e demais membros da Diretoria, na ordem constante do art. 7º. 

CAPÍTULO IV 

Do Secretário-Geral 

    Art. 10. O Secretário-Geral é a chefe da Secretaria, da Ordem dos Advogados do Brasil e do 

Conselho Federal, e terá a seu cargo tôdas as relações com os Conselhos Secionais. 



254  

    Parágrafo único. O Subsecretário-Geral substituirá o Secretário-Geral nas suas faltas e 

impedimentos e terá os encargos que lhe forem atribuídos no Regimento do Conselho Federal. 

    Art. 11. Compete ao Secretário-Geral: 

    I - dirigir a Secretaria-Geral da Ordem; 

    II - secretariar as sessões do Conselho Federal, redigindo as atas respectivas; 

    III - organizar e rever, anualmente, o cadastro geral dos advogados, estagiários e 

provisionados de todo o País. 

    § 1º Do cadastro geral constarão as seguintes indicações; 

    a) nome, nacionalidade, estado civil e filiação; 

    b) data e lugar do nascimento; 

    c) domicílio atual e anteriores; 

    c) domicílio atual e anteriores; 

    d) endereço e telefone profissional; 

    e) número, natureza da inscrição e impedimentos; 

    f) data e procedência do Diploma, Carta ou Provisão; 

    g) assentamentos da vida profissional do inscrito, com a indicação dos serviços prestados à 

classe, à Ordem e do País, e das penalidades porventura sofridas. 

    § 2º Para a manutenção do cadastro geral, cada Seção remeterá, ao Secretário-Geral, 

trimestralmente, as informações indicadas no parágrafo anterior, as quais serão transmitidas às 

Seções que o solicitarem. 

    § 3º As Seções fornecerão, obrigatoriamente, ao Secretário-Geral da Ordem, todas as 

informações que este lhes pedir sôbre advogados, estagiários e provisionados que nelas exerçam 

ou tenham exercido a profissão. 

    § 4º Qualquer profissional inscrito poderá requerer a inserção, nos seus assentamentos, de 

fatos comprovados da sua atividade profissional ou cultural, ou com ela relacionados. 

CAPITULO V 

Do Tesoureiro 

    Art. 12. O Tesoureiro tem sob sua guarda e responsabilidade todos os bens e valores do 

Conselho Federal, impedindo-lhe: 

    I - arrecadar todas as rendas e contribuições devidas ao Conselho (arts. 5º e 141, § 3º). 

    II - pagar todas as despesas, contas e obrigações, assinando, com o Presidente, os cheques e 

ordens de pagamentos; 
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    lIl - manter em ordem, asseio e clareza a escrituração contábil; 

    IV - elaborar, com o Presidente e o Secretário-Geral, o orçamento anual da receita e 

despesa; 

    V - levantar balancetes, quando solicitado pelo Presidente ou pelo Secretário-Geral; 

    VI - apresentar, anualmente, o balanço geral, que instruirá o relatório e a prestação de contas 

da Diretoria; 

    VII - depositar no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica FederaI todas as quantias e 

valores pertencentes ao Conselho. 

    § 1º Para a manutenção e despesas do Conselho Federal, cada Seção e Subseção remeterá ao 

Tesoureiro a quota previamente fixada sôbre as contribuições, taxas de inscrição, multas e outras 

receitas (art. 141, § 3º). 

    § 2º A quota das Subseções será remetida à Tesouraria do Conselho Federal pela Seção da 

circunscrição respectiva (art. 6º,§ 3º). 

CAPÍTULO VI 

Do Conselho Federal 

    Art. 13. O Conselho Federal compõe-se de um Presidente, eleito diretamente (art. 7º, § 1º) e 

de três delegados de cada Seção, dentre os quais serão escolhidos os demais membros da sua 

Diretoria (art. 7º, § 2º). 

    § 1º São membros natos do Conselho Federal os ex-presidentes da Ordem dos Advogados 

do Brasil com voz e voto nas suas deliberações. 

    § 2º A Diretoria, do Conselho Federal é a mesma da Ordem dos Advogados do Brasil. 

    Art. 14. Os Conselhos Secionais do Distrito Federal, dos Estados e Territórios elegerão por 

dois anos, em fevereiro do primeiro ano do seu mandato, os representantes destinados à 

composição do Conselho Federal. 

    § 1º Só poderão ser membros do Conselho Federal os advogados que exerçam a profissão, 

ininterruptamente, há mais de cinco anos, salvo se na vigência de inscrição anterior, tenham 

desempenhado funções no mesmo Conselho, bem como os que não ocuparam cargos públicos de 

que possam ser demitidos adnutum ou não tenham sido condenados por infração disciplinar. 

    § 2º Os membros do Conselho Federal poderão debater amplamente qualquer matéria do 

interesse da Seção que representam sem o direito de voto quanto à mesma. 

    Art. 15. Os Presidentes dos Conselhos Secionais poderão comparecer às sessões do 

Conselho Federal, debater os assuntos nêle ventilados e apresentar sugestões (art. 18, parágrafo 

único). 

    Art. 16. O Conselho Federal reunir-se-á, ordinariamente, de 1 de abril a 20 de dezembro de 

cada ano, numa vez por semana, pelo menos. 
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    § 1º Em caso de urgência, poderá, o Conselho reunir-se, extraordinariamente, mediante 

convocação pela imprensa, por telegrama ou por telefone, feita pelo Presidente ou por um terço 

das delegações. 

    § 2º Nas deliberações do Conselho, o Vice-Presidente, o Secretário-Geral, o Subsecretário-

Geral e o Tesoureiro terão voto, como membros de sua delegação, cabendo ao Presidente, apenas, 

o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não fôr unânime. 

    Art. 17. Perderá, automaticamente, o mandato o Conselheiro que faltar a quatro sessões 

consecutivas, sem motivo justificado por escrito. 

    Art. 18. Compete ao Conselho Federal: 

    I - defender a ordem jurídica e a Constituição da República, pugnar pela boa aplicação das 

leis e pela rápida administração da justiça e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições 

jurídicas (art. 145). 

    II - colaborar com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo no estudo dos problemas 

da profissão de advogado seu exercício, propondo as medidas adequadas à sua solução; 

    III - velar pela dignidade e independência da classe e pelo livre exercício das prerrogativas e 

direitos dos advogados, estagiários e provisionados; 

    IV - estimular por todos es meios a exação na prática da advocacia, velando pelo prestígio e 

bom conceito dos que a exercem; 

    V - promover medidas de defasa da classe; 

    VI - eleger a sua Diretoria; 

    VII - elaborar e alterar o seu Regimento, no qual regulará: 

    a) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das sessões; 

    b) a competência das câmaras (artigo 3º, parágrafo único); 

    c) o quorum para as deliberações; a organização e serviços da Secretaria-Geral e Tesouraria; 

    VIII - regular e disciplinar, em provimentos especiais: 

    a) o programa e processo de comprovação do exercício e resultado do estágio da advocacia 

(art. 48, inciso III); 

    b) o programa e a realização do Exame de Ordem (art. 52); 

    e) a organização e o funcionamento do registro das sociedades de advogados (art. 77); 

    d) os casos de incompatibilidade e impedimento para o exercício da advocacia, sôbre os 

quais incidam as regra genéricas dos arts. 82 e 83; 

    e) a concessão de prêmios por estudos jurídicos (art. 141, § 4º); 
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    IX - expedir provimentos de caráter geral, contendo determinações destinadas à, fiel 

execução desta lei e dos objetivos da, Ordem ou relativos a matérias do interesse profissional; 

    X - promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento da Ordem em 

todo o território nacional, e adotar medidas para a sua (ilegível) e regularidade, inclusive a 

designação de Diretoria provisória para as seções onde (ilegível) XI - proceder à convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária nas Seções, para decisão de determinado assunto, quando julgar 

necessário; 

    XII - cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou 

autoridade da, Ordem contrario à presente lei, ao Código de Ética Profissional e aos seus 

provimentos, ouvidos previamente a autoridade ou o órgáo em causa; 

    XIII - alterar o Código de Ética Profissional, ouvidos os Conselhos Secionais; 

    XIV - rever, uniformizar - observadas as peculiaridades locais - e aprovar as Regimentais 

dos Conselhos Seccionais: 

    XV - alterar a percentagem de contribuição das Seções (art. 141, §§ 3º e 6º); 

    XVI - instituir e modificar o modelo das carteiras e cartões de identidade, das vestes talares 

e das insígnias privativas (arts. 63 e 89, inciso XXIII); 

    XVII - reexaminar, em grau de recurso, as decisões dos Conselhos Secionais, nos casos 

previstos nesta lei art. 133 e 137); 

    XVIII - apreciar o relatório anual, o balanço e contas da sua Diretoria; 

    XIX - homologar, mandar suprir ou cassar os atos de Assembléia Geral referentes 

ao relatório anual, balanço e contas das Diretorias das Seções e Subseções, ou relativas a Seções 

dos Conselhos Secionais das Diretorias das Subseções e dos delegados ao Conselho Federal (arts. 

14, 39, inciso I, e 40, § 3º); 

    XX - resolver os casos omissos nesta lei. 

    Parágrafo único. A Seção diretamente interessada poderá, pela delegação ou pelo seu 

Presidente, oferecer embargos às decisões a que se refere este artigo inciso XVII, se estas não 

forem unânimes. 

    Art. 19 A transferência do Conselho Federal para Brasília será efetuada logo que e ali se 

achem funcionando todos os Tribunais Superiores e seja, poste, à disposição do mesmo 

instalação condigna, pelo Poder Executivo, a quem caberá também custear o transporte à seus 

bens e utensílios. 

CAPÍTULO VII 

Da Seção e do Conselho Secional 

    Art. 20. À Seção incumbe exercer, no território respectivo, as funções e atribuições da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 
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    Art. 21. Cada Seção terá um Conselho, eleito por dois anos em Assembléia Geral dos 

Advogados (arts. 39 a 47), que nela tenham inscrição, iniciando-se o mandato a 1º de fevereiro do 

ano seguinte à eleição. 

    Art. 22. O Conselho Secional compõe-se de 12 membros, no mínimo, e de 24, no máximo. 

    § 1º O Instituto dos Advogados que funcionar regularmente na. seção elegerá, dentre os seus 

membros, um quanto da composição do Conselho Secional. 

    § 2º Se a Diretoria do Instituto não proceder à eleição até 15 de outubro do último ano do 

mandato, serão eleitos em novembro, pela Assembléia Geral, todos os membro componentes do 

Conselho. 

    § 3º Só poderão ser membros do Conselho Secional os Advogados que Exerçam a profissão, 

ininterruptamente, há mais de cinco anos, salvo se, na vigência de inscrição anterior, houverem 

desempenhando funções do mesmo Conselho, bem como, os que. não ocuparem cargos públicos 

de que possam ser demitidos ad nutum ou não tenham sido condenados por infração disciplinar, 

    § 4º A exigência do parágrafo anterior será, dispensada, quando não houver advogados com 

aquele requisito em número superior ao dôbro dos que devam ser eleitos. 

    § 5º São membros natos do Conselho Secional os ex-Presidentes da, Seção respectiva, com 

voz e voto nas suas deliberações. 

    Art. 23. O Conselho SecionaI reunir-se-á, ordinariamente, de 1 de fevereiro a 20 de 

dezembro de cada ano, uma vez por mês, pelo menos. 

    Parágrafo único. Em casos de urgência poderá o Conselho reunir-se extraordinariamente 

mediante convocação pela imprensa, por telegrama ou por telefone, feita pelo Presidente ou por 

um terço dos seus membros. 

    Art. 24. Perderá automaticamente o mandato o Conselheiro que faltar a quatro sessões 

consecutivas, sem motivo justificado, por escrito. 

    Art. 25. O Presidente do Conselho terá apenas o voto de qualidade e, quando não o exercer, 

poderá interpor recurso para o Conselho Federal, se a decisão não for unânime. 

    Art. 26. Nos casos de licença ou vaga, o próprio Conselho elegerá o substituto para servir 

durante a licença até o fim do mandato. 

    Art. 27. O cargo da Conselheiro Secional é incompatível com o de membro do Conselho 

Federal. 

    Art. 28. Compete ao Conselho Secional: 

    I - cumprir e exercer, no território da Seção, os deveres e atribuições referidos ro art. 18, 

incisos I a V, desta lei; 

    II - colaborar com o Tribunal de justiça, na elaboração das classes do concurso no 

julgamento das provas e títulos para o ingresso na magistratura vitalícia, indicando representantes 

para esse fim (art. 134, inciso IlI, da Constituição Federal, Lei nº 1.727, de 8 de dezembro de 

1952); 
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    III - eleger a sua Diretoria e os Delegados ao Conselho Federal (artigo 14); 

    IV - elaborar alterar o seu Regimento Interno, no qual regulará: 

    a) as atribuições dos membros da, Diretoria; 

    b) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das sessões; 

    c) a competência das câmeras (artigo 4º § 5º) e das comissões (artigo 33); 

    d) o quorum para as deliberações; 

    e) a organização e serviços da Secretaria e Tesouraria; 

    f) o quorum, a ordem dos trabalhos e o funcionamento das reuniões de Assembléia Geral 

(art. 40, § 2º); 

    g) a época e modalidade do pagamento das contribuições obrigatórias e taxas (arts. 140 e 

141, § 2º); 

    h) o programa e a realização de exame de provisionamento (art. 52). 

    V - promover a organização e o bom funcionamento das Subseções, intervindo nelas e 

designando-lhes Diretoria provisória; 

    VI - elaborar e alterar o Regimento Interno da Diretoria das Subseções, ouvidas estas; 

    VII - expedir instruções para a boa execução dos serviços e resoluções da Seção e 

Subseções; 

    VIII - autorizar a aquisição de bens e a alienação de bens móveis; 

    IX - fixar e alterar as contribuições obrigatórias e taxas cobradas aos advogados estagiários 

e provisionados, ad referendum do Conselho Federal (arts. 140 e 141) ; 

    X - deliberar sôbre inscrições, incompatibilidade, impedimentos e cancelamentos nos 

quadros da Ordem; 

    XI - conhecer e decidir, originariamente, dos processos disciplinares que envolvam a 

aplicação das penas de suspensão e eliminação; 

    XIl - julgar os pedidos de revisão e decidir, em grau de recurso, sôbre a aplicação de penas 

disciplinares, impostas peIo Presidente na forma desta lei (art. 119) ; 

    XIlI apreciar o relatório anual, o balanço e conta da sua Diretoria e da Diretoria, das 

Subseções, antes de submetê-lo; à Assembléia Geral (artigos 18, inciso XIX, e 39, inciso I) ; 

    XIV - rever anualmente os quadro da Seção e Subseções, e o cadastro Secional, na forma do 

disposto no art. ll, inciso III, e § 1º); 

    XV - deliberar sôbre a conveniência de consultar a Assembléia Geral; 

    XVI - resolver os casos omissos, com recurso necessário para o Conselho Federal. 
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    Art. 29. Ao Conselho Secional cumpre exercer, na falta de Tribunal de Ética as atribuições a 

este conferidas no art. 31. 

    Art. 30. O advogado, quando indicado para defender réu pobre, em processo criminal, terá, 

os honorários fixados pelo juiz, no ato de sua nomeação segundo tabela organizada, bienalmente, 

pelos Conselhos Secionais, e pagos pela forma que as leis de organização judiciária estabelecerem. 

    Art. 31. Os Conselhos Secionais poderão constituir pela forma determinada nos respectivos 

regimentos internas, um Tribunal de Ética, com atribuição de orientar e aconselhar sôbre ética 

profissional os inscritos, na Ordem, cabendo-lhe conhecer, concretamente da imputação feita ou 

do procedimento suscetível de censura, desde que não constituam falta disciplinar definida em lei. 

Capítulo VIII 

Da Diretoria da Seção e da Subseção 

    Art. 32. No início do seu mandato, a 1º de fevereiro, os membros do Conselho elegerão, 

dentre eles, a sua Diretoria, composta de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, e 

Tesoureiro 

    Parágrafo único. A Diretoria do Conselho é a mesma da Seção respectiva. 

    Art. 33. A Diretoria será auxiliada por Comissões de três membros cada uma. sob a 

presidência do de inscrição mais antiga, eleitos conjuntamente com aquela. 

    § 1º Além de outras que venham a ser julgadas necessárias, as Comissões terão as seguintes 

atribuições: 

    a) seleção e prerrogativas; 

    b) ética e disciplina; 

    c) defesa e assistência; 

    § 2º Os Conselhos compostos do número mínimo de membros (artigo 22) poderão eleger 

apenas uma Comissão, com as atribuições do parágrafo anterior. 

    Art. 34. Os membros da Diretoria da Subseção serão eleitos, discriminadamente, no mesmo 

dia em que se realizar a eleição para Conselheiros, pelos advogados com domicílio profissional em 

território daquela, dentre os que possuírem os requisitos de elegibilidade (art. 22 §§ 3º e 4º). 

    § 1º A Diretoria da Subseção se comporá de Presidente, Vice-Presidente. Secretário e 

Tesoureiro, servindo por dois anos, a começar de 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição 

    § 2º Os membros da Diretoria da Subseção terão os mesmos deveres e incompatibilidades 

que os da Diretoria da Seção. 

    Art. 35. Compete à Diretoria administrar a Seção ou Subseção respectiva, observar e 

fazer cumprir esta lei e o Regimento Interno, devendo representar, quando necessário, ao 

Conselho da Seção. 

    Art. 36. Os membros das Diretorias da Seção e Subseção exercerão, no que lhes for 

aplicável, as atribuições dos membros da Diretoria do Conselho Federal. 
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    Art. 37. Nos casos de licença ou vaga de cargos da Diretoria, proceder-se-á na forma do 

estabelecido no art. 26. 

CAPÍTULO IX 

Da Assembléia Geral 

    Art. 38. Constituem a Assembléia Geral da Seção ou Subseção os advogados inscritos, que 

se achem em pleno gôzo dos direitos conferidos por esta lei (art. 32). 

    Art. 39. Compete Assembléia Geral: 

    I - apreciar o relatório anual, o balanço e as contas das Diretorias 

das Seções e das Subseções, com recurso necessário para o Conselho Federal; 

    II - eleger os membros dos Conselhos Secionais e as Diretorias das Subseções; 

    III - autorizar a alienação ou gravame de bens do patrimônio da 

Seção; 

    IV - deliberar sôbre qualquer assunto submetido à sua decisão pelo Conselho Secional ou 

sua Diretoria, ou pelo Conselho Federal (art. 18, inciso XI) . 

    Art. 40. A Assembléia Geral munir-se-á mediante convocação pela 

imprensa, com cinco dias de antecedência : ordinariamente, no mês de março de cada ano (art. 

39, inciso I) e no mês de novembro da cada biênio (arts. 39, inciso II, e 43) ; II 

extraordinariamente, quando necessário, por iniciativa do Presidente ou um têrço do Conselho 

Secional ou determinação do Conselho Federal (art. 18, inciso XI). 

    § 1º A Mesa da Assembléia Geral será constituída pelo Presidente e Secretários da Diretoria 

da Seção ou Subseção de mais seis advogados convocados para auxiliar os trabalhos e assinar a 

ata geral. 

    § 2º O quorum para a instalação da Assembléia Geral será regulado pelo Regimento Interno 

da Seção, sendo as deliberações tomadas pela maioria de votos dos, presentes. 

    § 3º Serão remetidas ao Conselho Federal, até trinta dias após a realização da Assembléia 

Geral, cópias autênticas da ata geral e dos papéis, documentos e contas a ela porventura 

submetidos, conservados o originais até pronunciamento final daquele Conselho. 

    Art. 41. As Assembléias Gerais poderão realizar-se mediante o comparecimento simultâneo 

dos advoga dos ou mediante o comparecimento sucessivo, em período nunca excedente de seis 

horas. 

    Parágrafo único. Para as deliberações mediante comparecimento sucessivo serão 

distribuídas cédulas: 

    a) no caso de eleições com a, indicação dos lugares a preencher, onde serão impressos ou 

datilografados os nomes dos candidatos; 
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    b) nos demais casos, com a indicação das matérias da ordem do 

dia, adiante das quais o advogado aporá o seu voto positivo ou negativo, datilografado ou em 

letra de fôrma. 

    Art. 42. Só, poderão votar os advogados com inscrição na, Seção ou Subseção, em dia com 

as contribuições obrigatórias e que estejam exercendo a advocacia (art. 67) . 

    Parágrafo único. Quando o advogada tiver inscrição principal e suplementar (art. 55), só 

poderão exercer o direito de voto, em cada, eleição, numa das seções em que estiver inscrito, à sua 

opção (art. 46, parágrafo único). 

    Art. 43. As eleições para os Conselhos Secionais e Diretorias de Subseções realizar-se-ão 

em Assembléia Geral no mês de novembro do último ano do mandato, em data anunciada pela 

imprensa local e por comunicação aos Presidentes das Subseções (art. 40). 

    § 1º Nas sedes das Subseções, as eleições se realizarão perante a Diretoria. 

    § 2º Nas comarcas em que houver mais de seis advogados poderão estes votar no edifício do 

Foro, perante mesa composta pelos três advogados de inscrição mais antigo, residentes respectivas 

sedes, e designados pelo Presidente da Seção, ou da Subseção respectiva. 

    § 3º As eleições realizadas pelo processo estabelecido nos parágrafos anteriores consideram-

se parte da Assembléia Geral da Seção, e as suas atas integrarão a ata geral, dos trabalhos desta. 

    § 4º As atas referidas no parágrafo anterior deverão ser remetidas 

pelos presidentes das mesas, dentro de quarenta e oito horas, a Secretaria da Seção. 

    Art. 44 Os advogados membros da Subseção terão o direito de votar, na sede desta, 

simultaneamente para a eleição de sua Diretoria e para a composição do Conselho Secional. 

    Art. 45. A Assembléia Geral destinada a eleições será sempre de comparecimento sucessivo 

em período de seis horas devendo o edital de convocação indicar, além da hora de início e de 

encerramento, cada um dos locais em que a mesma se realizará, na sede da Seção, das Subseções e 

das Comarcas, quando ocorra a hipótese do § 2º do art. 43. 

    Art. 46. O voto é pessoal, obrigatório e secreto, em todas as reuniões de Assembléia Geral. 

    Parágrafo único. Ao advogado que faltar sem causa justificada, a uma reunião da assembléia 

geral será aplicada pena de multa, no valor mínimo, e no valor dobrado, em caso de reincidência. 

CAPÍTULO X 

Da inscrição na Ordem 

    Art. 47. A Ordem dos Advogados do Brasil Compreende os seguintes quadros : 

    I - advogados; 

    II - estagiários; 

    III - provisionados. 
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    Art. 48. Para inscrição no quadro dos advogados é necessário: 

    I - capacidade civil; 

    II - diploma de bacharel ou doutor em Direito, formalizado de acordo com a lei (art, 57); 

    III - certificado de comprovação do exercício e resultado do estágio, ou de habilitação no 

Exame de Ordem (arts. 18, inciso VIII, letras "a" e "'b" e 53) ; 

    IV - título de eleitor e quitação do serviço militar, se for brasileiro: 

    V - não exercer cargo função ou atividades incompatíveis com a advocacia, (arts. 82 a 86) ; 

    VI - não ter sido condenado por sentença transitada em julgado em processo criminal, salvo 

por crime que não importe em incapacidade moral; 

    VII - não ter conduta, incompatível com o exercício da profissão (art. 110, parágrafo único); 

    Parágrafo único. Satisfazendo os requisitos deste artigo, o estrangeiro será admitido à 

inscrição nas mesmas condições estabelecidas para os brasileiros no seu país de origem, devendo 

exibir diploma reavaliado, quando não formado no Brasil. 

    Art. 49. Para inscrição do quadro de estagiários é necessário: 

    I - capacidade civil; 

    II - carta passada, pelo Presidente do Conselho da Seção; 

    III - preencher os requisitos dos incisos IV a VI do art. 48. 

    Art. 50. Para obter a carta de estagiário o candidato exibirá, perante o Presidente do 

Conselho da Seção em que pretende fazer a prática profissional, prova de: 

    I - ter diploma de bacharel ou doutor em Direito, formalizado de 

acordo com a lei (art. 53) ; ou 

    II - estar matriculado no 4º ou 5º ano de Faculdade de Direito mantida pela União ou sob 

fiscalização do Governo Federal; 

    III - estar matriculado em curso de orientação do estágio ministrado pela Ordem ou por 

Faculdade de Direito mantida pela União ou sob fiscalização do Governo Federa!; ou 

    XV - haver sido admitido como auxiliar de escritório de advocacia 

existente desde mais de cinco anos, de Serviço de Assistência Judiciária e de departamento 

juridicos oficiais ou de emprêsas idôneas, a juízo do Presidente da Seção. 

    Parágrafo único. O estágio para a prática, profissional terá a duração de dois (2) anos, sendo 

o programa e processo de verificação do seu exercício resultado regulados por provimento do 

Conselho Federal (artigo 1º inciso VIII, letra a) . 
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    Art. 51. Para inscrição no quadro de provisionados é necessário:        (Revogado pela Lei nº 

7.346, de 1994) 

           I - capacidade civil;         (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

           Il - provisão passada pelo Presidente do Conselho da Seção;         (Revogado pela Lei nº 

7.346, de 1994) 

           III - preencher os requisitos dos incisos IV a VII do art. 48.         (Revogado pela Lei nº 

7.346, de 1994) 

          Art. 52. Para obter a provisão, o candidato fará prova, perante o Presidente do Conselho 

Secional em que pretende exercer a profissão de habilitação em exame sôbre as seguintes 

matérias:       (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

           I - organização e princípios constitucionais do Brasil;        (Revogado pela Lei nº 7.346, de 

1994) 

           II - organização Judiciária federal e local;        (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

           III - direito civil, comercial, criminal e de trabalho;        (Revogado pela Lei nº 7.346, de 

1994) 

           IV - processo civil e penal.         (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

          § 1º O exame de provisionado será feito perante comissão composta de três advogados 

inscritos há mais de cinco anos, na forma, regulada no Regimento Interno da Seção (art. 27, inciso 

IV, letra h) ;         (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

          § 2º As provisões serão dadas pelo prazo de quatro anos, para exercício em três comarcas no 

máximo, em cada uma das quais não advoguem mais de três profissionais podendo ser renovadas, 

a critério do Conselho Secional, se o provisionado houver exercido ininterruptamente a 

advocacia.         (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Art. 53. É obrigatório o Exame de Ordem para admissão no quadro de advogados, aos 

candidatos que não tenham feito o estágio profissional ou não tenham comprovada 

satisfatoriamente o seu exercício e resultado (arts. 18, inciso VIII, letras "a" e "b"; 48, inciso III, e 

50). 

    § 1º O Exame de Ordem consistirá, em provas de habilitação profissional, feitas perante 

comissão composta, de três advogados inscritos há, mais de cinco anos, nomeados pelo Presidente 

da Seção na, forma e mediante programa regulado era provimento especial do Conselho Federal 

(art. 18. inciso VIII, letra b) . 

    § 2º Serão dispensados do Exame de Ordem os membros da Magistratura e do Ministério 

Público que tenham exercido as respectivas funções por mais de dois anos, bem como, nas 

mesmas condições, os professores de Faculdade de Direito oficialmente reconhecidas. 

    Art. 54. A inscrição nos quadros da Ordem far-se-á mediante requerimento dirigido ao 

Presidente da seção ou Subseção, instruído com a prova dos requisitos dos arts. 48, 49 ou 51, e 

menção: 

    I - do nome do requerente por extenso e ao nome profissional abreviado a ser usado; 

    II - da nacionalidade, estado civil e filiação; 

    III - da data e lugar do nascimento; 

    IV - do domicílio atual e anteriores; 

    V - do endereço e telefone profissionais ; 

    VI - da natureza da inscrição e impedimento; 
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    VlI - da data e procedência do diploma, carta ou provisão; 

    VllI - da comarca, em que estabelecerá a sede principal da sua advocacia; 

    IX - das comarcas onde pretende advogar, se se tratar de provisionado.          (Revogado 

pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Art. 55. O advogado fará a inscrição principal na Seção em que situar a sede de sua 

atividade (art. 54, inciso VIII). 

    Parágrafo único. Além da, principal, o advogado deverá requerer inscrição suplementar nas 

Seções em que passar a exercer habitualmente a profissão. 

    Art. 56. A inscrição principal habilita o advogado ao exercício permanente da atividade 

profissional em Seção Respectiva, e ao exercício eventual ou temporário em qualquer parte do 

território nacional. 

    § 1º Considera-se exercício temporário da profissão a intervenção judicial que não exceda 

da cinco causas por ano. 

    § 2º Constitui condição da legitimidade da exercício temporário da 

advocacia em outra Seção, a comunicação ao Presidente desta, do ingresso em juízo, com a 

indicação: 

    a) do nome e endereço do constituinte e da parte contrária; 

    b) de natureza da causa; 

    c) do cartório e instância em que ocorre o processo; 

    d) do endereço permanente do advogado. 

    Art. 57. A certidão de colação de grau fornecida pela respectiva Faculdade de Direito, e a 

prova de haver aposentado o diploma para registro na repartição federal competente admitirá, o 

advogado a inscrição provisória, satisfeitos os demais requisitos do art. 48. 

    § 1º A inscrição provisória vigorará pelo prazo de um ano, dentro 

do qual deve ser apresentado o diploma devidamente registrado para torná-la definitiva. 

    § 2º Pode o Conselho SecionaI, mediante a comprovação de não caber ao interessado a 

culpa pela demora do registra do diploma, prorrogar o prazo referido no parágrafo anterior. 

    Art. 58. O pedido de inscrição nos quadros da Ordem será divulgado por aviso afixado na 

porta da sede da Seção e pela imprensa oficial local onde a houver, cinco dias úteis pelo menos, 

antes de ser informado pela Comissão de Seleção e Prerrogativas ou pela Diretoria da Subseção. 

    § 1º Será, decidido pelo Presidente da Seção o pedido que tenha, parecer unânime favorável. 

    § 2º Fora da hipótese prevista no parágrafo anterior o caso será, de competência do 

Conselho Secional. 
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    § 3º Se o Conselho recusar a inscrição, serão os motivos da recusa comum casos ao 

candidato em oficio reservado para o endereço constante do requerimento; 

    § 4º Da decisão do Presidente caberá, recurso do interessado para o Conselho Secional, e do 

pronunciamento deste para, o Conselho Federal. 

    § 5º O disposto no parágrafo anterior será aplicável ás decisões de cancelamento nos 

quadros da Ordem em razão da, falta, por perda ou carência anterior, de qualquer dos requisitos 

dos arts, 48, 49 e 51, e aos casos de averbação de impedimento ou de suspensão do exercício 

profissional. 

    Art. 59. Qualquer advogado ou pessoa interessada poderá a todo tempo representar contra a 

inscrição e promover a averbação do impedimento, a suspensão e o cancelamento. 

    Art. 60. Será licenciado do exercício da advocacia, mediante requerimento próprio, 

representação de terceiro, ou de ofício pelo Conselho Secional, o profissional que: 

    I - passar a exercer, temporariamente, cargo, função ou atividade incompatíveis com a 

advocacia (artigos 82 a 86); 

    II - sofrer doença mental considerada curável. 

    Art. 61. Será cancelado dos quadros da, Ordem, além do que incidir na penalidade de 

eliminação (artigo III) o profissional que: 

    I - requerer exclusão; 

    II - passar a exercer, em caráter definitivo, cargo função ou atividade incompatíveis com a 

advocacia (artigos 82 a 80); 

    III - perder a qualidade de eleitor, sendo brasileiro; 

    IV - perder a capacidade civil; 

    V - interromper o exercício da advocacia por mais de três anos consecutivos, sem causa 

justa e comunicada ao Conselho Secional. 

    Art. 62. É imutável o número atribuído em ordem cronológica, a cada inscrição. 

    Parágrafo único. As inscrições obedecerão as três ordens numéricas;  

    I - úmeros cardinais simples para as inscrições principais (artigo 55); 

    II - números cardinais acrescidos de, letra A, para as inscrições 

suplementares (art. 56, parágrafo único); 

    III - números cardinais acrescidos de letra B, para as inscrições feitas por transferência de 

outra Seção. 

    Art. 63. Efetuada a inscrição, e prestado o compromisso, será, expedida a respectiva carteira 

de identidade, de uso obrigatório no exercício da profissão. 
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    § 1º A carteira expedida aos inscritos na Ordem, assinada pelo Presidente da Seção, 

constitui prova de identidade para todos os efeitos legais. 

    § 2º Da, carteira constarão, além da impressão digital, a individuação completa do inscrito, a 

indicação dos impedimentos em que incorrer, e o foro e as comarcas em que o estagiário e o 

provisionado podem exercer a sua atividade (arts. 54, 72 e 85, parágrafo único); 

    § 3º Poderá ser expedido igualmente, cartão de identidade aos inscritos, com os mesmos 

requisitos e efeitos da carteira (art. 18, inciso XVI) . 

    Art. 64. Perante o Conselho Secional ou a Diretoria, da Subseção, prestarão os advogados, 

estagiários e provisionados, antes de lhes ser entregue a carteira profissional, o compromisso 

seguinte: "Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observando os preceitos 

de ética, e defendendo as prerrogativas da profissão não pleiteando contra o Direito, contra 

os bons costumes e a segurança do País, e defendendo, com o mesmo denodo humildes e 

poderosos". 

    Art. 65. A exibição da carteira ou cartão de identidade pode ser exigido, pelos Juízes, 

autoridades ou interessados, a fim de verificar a habilitação profissional. 

    § 1º Será impedida a intervenção do profissional que não comprovar a habilitação, salvo se 

assinar sob as sanções civis e penais, e compromisso de fazê-lo no prazo de quinze dias, 

prorrogável por mais quinze (artigo 70, §§ 1º e 2º). 

    § 2º Findo o prazo do compromisso, sem aquela comprovação, o ato será tido por 

inexistente. 

    Art. 66. Os Regimentos Internos dos Conselhos Secionais regularão as formalidades para 

expedição de nova carteira ou cartão de identidade, em caso de perda ou extravio do original. 

    Parágrafo único. Logo que for requerida a substituição, a Secretaria da Seção, à vista dos 

seus assentamento, expedirá o certificado que assegure ao profissional a continuação da atividade. 

    TÍTULO II 

    Do Exercício da Advocacia  

CAPÍTULO I 

Da legitimação e dos atos privativos 

    Art. 67. O exercício das funções de advogado, estagiário e provisionado somente é 

permitido aos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e na, forma desta lei (art. 

56). 

    Parágrafo único. A denominação de advogado é privativa dos inscritos no quadro respectivo 

(arts. 47. inciso I, e 128), 

    Art. 68. No seu ministério privado o advogado presta serviço público, constituindo, com os 

juizes e membros do Ministério Público, elemento indispensável à administração da Justiça 

    Art. 69. Entre os juízes de qualquer instância e os advogados não há hierarquia nem 

subordinação, devendo-se todos consideração e respeito recíprocos. 
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    Art. 70. Salvo nos processos de hábeas corpus, o advogado postulará, em juízo ou fora dele, 

fazendo prova do mandato, que pode ser outorgado em instrumento particular datilografado, ou 

por termos nos autos. 

    § 1º Afirmando urgência ou razão instante pode o advogado apresentar-se sem procuração 

do cliente obrigando-se independente de caução, a exibi-la no prazo de quinze dias, prorrogável 

até outros quinze, por despacho do juiz ou autoridade competente. 

    § 2º Os atos praticados ad referendum serão havidos como inexistentes se a ratificação não 

se realizar no prazo marcado. 

    § 3º A procuração com a cláusula ad judicia habilitará o advogado a praticar todos os atos 

judiciais, em qualquer fôro eu instância 

    § 4º A procuração, com a clausula ad judicia e a extra, além dos poderes referidos no 

parágrafo anterior, habilitará o advogado a praticar todos os atos extrajudiciais de representação e 

defesa, perante: 

    a) quaisquer pessoas jurídicas de direito público, seus órgãos, ministérios, desdobramentos e 

repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias e entidades paraestatais; 

    b) quaisquer pessoas jurídicas de direito privado, sociedades de economia mista, ou pessoa 

física em geral. 

    § 5º As cláusulas referidas nos parágrafos 3º e 4º dispensam a indicação dos juros órgãos, 

repartições e pessoas perante os quais tenham de produzir efeito, bem como a menção de outros 

poderes, por mais especiais que sejam salvo os de receber citação, confessar transmitir. desistir 

receber e dar quitação e firmar compromisso. 

    § 6º O advogado que renunciar o mandato continuar durante os dez dias seguintes à 

notificação da renúncia. a representar o mandante, desde que necessário para evitar-lhe prejuízo 

(art. 103 inciso XVII). 

    Art. 71 A advocacia compreende, da representação em qualquer juízo ou tribunal mesmo 

administrativo o procuratório extrajudicial, 

assim como os trabalhos jurídicos de consultoria e assessoria e as funções de diretoria jurídica. 

    § 1º O hábeas corpus pode ser requerido pelo próprio paciente ou por qualquer pessoa, 

mesmo estrangeira. 

    § 2º No foro criminal o próprio réu poderá, defender-se se o juiz lhe reconhecer aptidão sem 

prejuízo da nomeação de defensor inscrito na Ordem, onde houver. 

    § 3º Compete privativamente aos advogados elaborar e subscrever petições iniciais, 

contestações, réplicas, memoriais. razões minutas e contraminutas nos processos judiciais bem 

como a defesa em qualquer foro ou instância. 

   § 4º Os atos constitutivos e os estatutos das sociedades civis e comerciais só serão admitidos 

a registro e arquivamento nas repartições competentes quando visados por 

advogados.           (Incluído pela Lei nº 6.884, de 1980)         (Revogado pela Lei nº 8.934, de 

1994) 
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    Art. 72. Os estagiários poderão praticar os atos judiciais no privativos de advogado (art. 71, 

§ 3º) e exercer o procuratório extrajudicial. 

    parágrafo único. Ao estagiário somente é permitido receber procuração em conjunto com 

advogado, ou por substabelecimento deste e para atuar, sendo acadêmico, no Estado ou 

circunscrição territorial em que tiver 

sede a Faculdade em que for matriculado. 

    Art. 73, A comprovação do efetivo exercício da advocacia, quando exigível para os efeitos 

desta lei, far-se-á por documento de quitação das impostos que incidem sôbre a profissão, bem 

como por certidão da prática de atos privativos do advogado, dentre os mencionados no art. 71. 

    Art. 74. Os provisionados só poderão exercer a advocacia em primeira 

instância.          (Revogado pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Art. 75. É lícito à parte defender seus direitos, por si mesma ou por procurador apto, 

mediante licença do juiz competente: 

    l - não havendo ou não se encontrando presente, na sede do juízo, advogado ou 

provisionado: 

    II - recusando-se a aceitar o patrocínio da, causa, ou estando impedidos os advogados e 

provisionados presentes na sede do juízo, que serão ouvidos previamente sôbre o pedido de 

licença ; 

    III - não sendo da confiança, da parte os profissionais referidos no inciso anterior, por 

motivo relevante e provado. 

    Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, tratando-se de matéria criminal, 

qualquer cidadão apto poderá ser nomeado defensor do réu. 

    Art. 76. São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoas não inscritas na 

Ordem ou por inscritos impedidos ou, sem prejuízo das sanções civis ou penais em que incorrerem 

(arts. 65, § 1º, 124 e 128). 

CAPíTULO II 

Das sociedades de advogados 

    Art. 77. Os advogado poderão reunir-se, para colaboração profissional recíproca, em 

sociedade civiI do trabalho, destinada a disciplina do expediente e dos resultados patrimoniais 

auferidos na prestação de serviços de advocacia (art. 1.371 do Código Civil, arts. 1º e 44, § 2º da 

Lei nº 154, de 25 de novembro de 1947). 

    § 1º As atividades profissionais que reúnem em os sócios em sociedades se exercem 

individualmente, quando se tratar de atos privativas de advogado, ainda que revertam ao 

patrimônio social os honorários respectivos. 

    § 2º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em 

juízo clientes de interesses opostos. 
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    § 3º Para disciplina do disposto no parágrafo anterior, as procurações serão outorgadas 

individualmente aos advogados e indicarão a sociedade de que façam parte. 

    § 4º A denominação social terá, obrigatoriamente, o nome de um advogado, pelo menos, 

responsável pela sociedade. 

    § 5º Aplicam-se à sociedade de advogados as regras de ética profissional que disciplinam a 

propaganda e publicidade. 

    § 6º Os estagiários poderão fazer parte das sociedades de advogados. 

    Art. 78. As sociedades organizadas para o exercício da profissão adquirem personalidade 

jurídica com o registro dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos nas 

Seções da Ordem em que forem inscritos as seus membros (art. 18, inciso VIII, letra c). 

    § 1º Antes do registro serão os referidos ato submetidos ao julgamento do Conselho 

Secional respectivo. 

    § 2º Serão arquivados no mesmo registro as alterações dos contratos, atos constitutivos, 

estatutos ou compromissos sociais e os atos da vida societária que devam produzir efeito em 

relação a terceiros. 

    Art. 79. Constarão da carteira de identidade do advogado e dos seus assentamentos nos 

cadastros secional e geral, o nome da sociedade de que faça parte e dos seus associados. 

    Art. 80. Não serão admitidos a registro nem podem funcionar as sociedades de advogados 

que: 

    I - apresentem características tipicamente mercantis; 

    II - tenham título ou razão social que se preste a confusões ou importe no desprestígio da 

advocacia; 

    III - tenham na denominação social nome de pessoa: 

    a) que não faça parte da sociedade ; 

    b) a cujo uso exclusivo não tenha direito o membro da sociedade; 

    c) que esteja impedida de advogar. 

    Parágrafo único. Será excluído da sociedade qualquer membro que tenha a sua inscrição 

cancelada nos quadros da Ordem. 

    Art. 81. É proibido o registro em qualquer oficia, junta ou departamento, de sociedade com 

objetivo jurídico-profissional, bem como o funcionamento das que não observem o disposto nos 

artigos anteriores. 

CAPÍTULO III 

Das incompatibilidades e impedimentos 
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    Art. 82. Considera-se incompatibilidade o conflito total, o impedimento, o contrato parcial 

de qualquer atividade, função ou cargo público, com o exercício da advocacia. 

    § 1º Compreende-se, entre as funções públicas que podem determinar a incompatibilidade 

ou o impedimento, qualquer função delegada exercida em comissão ou por serviços de entidade a 

quem o poder público a tenha cometido por lei ou contrato. 

    § 2º Excluem-se das disposições do 

    § 1º os servidores das entidades sindicais de qualquer grau e das entidades assistenciais e de 

aprendizagem administradas e mantidas pelas classes empregadoras. 

    § 3º A incompatibilidade determina a proibição total (arts. 83 e 8:4) e o impedimento a 

proibição parcial (artigo 85) do exercício da advocacia. 

    Art. 83, O exercício de advocacia é incompatível com qualquer atividade, função ou cargo 

publico que reduza a independência do profissional ou proporcione a captação de clientela. 

    Art. 84. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades, 

funções e cargos: 

    I - Chefe do Poder Executivo e seus substitutos legai, Ministros de 

Estado, Secretários de Estado, de Territórios e Municípios; 

    II - membros da Mesa de órgão do Poder Legislativo federal e estadual, da Câmara 

Legislativa, do Distrito Federal e Câmara dos municípios das capitais; 

    III - membros de órgãos do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

Territórios bem como dos Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal, dos Estados, 

Territórios e Municípios e do Tribunal Marítimo; 

    IV - Procurador-Geral e Subprocurador-Geral da República, bem como titulares de cargos 

equivalentes no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Superior do 

Trabalho e nos Tribunais de Contas da União, dos Estados, Territórios e Municípios, e do Tribunal 

Marítimo; 

    V - Procuradores Gerais e Subprocuradores Gerais, sem distinção das entidades de direito 

público ou dos órgãos a que sirvam; 

    VI - Presidentes, Superintendentes, Diretores, Secretários, delegados, tesoureiros, 

contadores, chefes de serviço, chefes de gabinete e oficiais ou auxiliares de gabinete de qualquer 

serviço da União, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios Municípios. bem como de 

autarquias, entidades par estatais, sociedades de economia mista e empresas administradas pelo 

Poder Público; 

    VII - servidores públicos, inclusive de autarquias e entidades paraestatais e empregados de 

sociedades de economia, mista e empresas concessionárias de serviço público, que tiverem 

competência ou interesse direta ou indireta, eventual ou permanentemente no lançamento, 

arrecadação e fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para 

fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades; 
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    VIII - tabeliães, escrivãs, escreventes, oficiais dos registros públicos e quaisquer 

funcionários e a serventuários da Justiça; 

    IX - corretores de fundos públicos, de café de câmbio, de mercadorias e de navios; 

    X - leiloeiros, trepicheiros, despachantes e empresários ou administradores de armazéns-

gerais; 

    XI - militares da ativa, assim definidos no seu respectivo estatuto, inclusive os das Policias 

Militares, do Distrito Federal dos Estados, Territórios e Municípios;          (expressão incluída pela 

Lei nº 5.681, de 1971) 

    XII - Policiais de qualquer categoria da União, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios 

e Municípios. 

    § 1º A incompatibilidade prevista neste artigo não atinge o advogado eleito vice-prefeito 

municipal, ao qual se aplica, no entanto, o impedimento de que trata o inciso III do art. 85 desta 

Lei.        (Incluído pela Lei nº 6.743, de 1979) 

    § 2º Excetuam-se da incompatibilidade referida no inciso III os juízes suplentes não 

remunerados e os juizes eleitorais e os que não façam parte dos quadros da magistratura ou não 

tenham as prerrogativas desta.       (Renumerado do Parágrafo único, pela Lei nº 6.743, de 1979) 

    Art. 85. São impedidos de exercer a advocacia, mesmo em causa própria: 

    I - juízes suplentes, não remunerado, perante os juízos e tribunais em que tenham 

funcionado ou possam funcionar; 

    II - juízes e suplentes nomeados nos termos das arts. 110, inciso II, 112, inciso II e 116 da 

Constituição Federal, em matéria eleitoral, bem como juízes e suplentes nomeados nos termos 

do artigo 122, § 5º, in fine, da Constituição Federal, em matéria trabalhista; 

    III - membros do Poder Legislativo, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito 

público, das entidades paraestatais, das 

sociedades de economia mista ou de empresas concessionárias de serviço público; 

    IV - membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

Territórios, contra as pessoas de direito público em geral e nos processos judiciais ou 

extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a 

que servem; 

    V - Procuradores e Subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos 

Municípios nos mesmos têrmos do inciso anterior; 

    VI - servidores públicos, inclusive o magistério, de autarquias e entidades paraestatais e 

empregados de sociedade de economia mista contra as pessoas de direito público em geral; 

    VII - advogados, estagiários ou provisionados em processos em que tenham funcionado ou 

devam funcionar como juiz perito ou no desempenho de qualquer serviço judiciário; 

    VIII - os membros dos tribunais administrativos, contra os órgãos a que pertencerem. 
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    Parágrafo único. Todo impedimento original ou superveniente deverá ser averbado na 

carteira e cartão de identidade do profissional (art. 63) por iniciativa sua ou pelo Conselho 

Secional, de ofício ou mediante representação. 

    Art. 86. Os magistrados membros do Ministério Público, servidores públicos, inclusive de 

autarquias e entidades paraestatais e os funcionários de sociedades de economia mista 

definitivamente aposentados ou em disponibilidade, não terão qualquer incompatibilidade ou 

impedimento para o exercício da advocacia, decorridos dois anos do ato que os afastou da função. 

   Art. 86. Os magistrados, membros do Ministério Público, servidores públicos, inclusive de 

autarquias e entidades paraestatais, e os funcionários de sociedade de economia mista, 

definitivamente aposentados ou em disponibilidade, bem como os militares transferidos para a 

reserva remunerada ou reformados, não terão qualquer incompatibilidade ou impedimento para o 

exercício da advocacia, decorridos 2 (dois) anos do ato que os afastou da função.        (Redação 

dada pela Lei nº 5.681, de 1971) 

CAPÍTULO IV 

Dos deveres e direitos 

    Art. 87. São deveres do advogado: 

    Art. 87 - São deveres do advogado e do provisionado:             (Redação dada pela Lei nº 

7.346, de 1994) 

    I - defender a ordem jurídica e a Constituição da República, pugnar pela boca aplicação das 

leis e rápida administração da Justiça, e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições 

jurídicas; 

    II - velar pela existência, fins e prestígio da Ordem, aceitar m mandatos e encargos que lhe 

farem confiados por esta, e cooperar com os que forem investidos de tais mandatos e encargos; 

    III - manifestar, ao se inscrever na Ordem, a estância de qualquer impedimento para o 

exercício da profissão, e comunicar, no prazo de trinta dias, a superveniência de incompatibilidade 

ou impedimento formulando consulta, no caso de dúvida; 

    IV - observar os preceitos do Código de Ética Profissional; 

    V - guardar sigilo profissional; 

    VI - exercer a profissão com zelo e probidade, observando as prescrições desta lei; 

    VII - defender, com independência, os direitos e as prerrogativas profissionais e a reputação 

da classe; 

    VIII - zelar a própria reputação, mesmo fora do exercício profissional; 

    IX - velar pela dignidade da magistratura, tratando as autoridades e funcionários com 

respeito e independência, não prescindindo de igual tratamento; 

    X - representar ao poder competente contra autoridades e funcionários por falta de exação 

no cumprimento do dever; 
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    XI - prestar, gratuitamente serviços profissionais aos necessitados, no sentido da lei. quando 

nomeado pela, Assistência Judiciária, pela Ordem ou pelo juízo; 

    XII - recusar o Patrocínio de causa que considere imoral ou ilícita. salvo a defesa em 

processo criminal; 

    XIII - tratar cam urbanidade a parte contrária e seus advogados, as testemunhas, peritos e 

demais pessoas que figurem no processo não compartindo nem estimulando ódios ou 

ressentimentos : 

    XIV - não aceitar procuração de quem já, tenha advogado constituído, salvo: 

    a) com autorização prévia daquele com o qual. irá colaborar ou ao qual substituirá; 

    b) para revogação de mandato por motivo justo, se o advogado anterior, notificado dos 

motivos apresentados pelo constituinte para a revogação, não demonstrar a sua improcedência no 

prazo de vinte e quatro horas; 

    c) se o constituinte comprovar que pagou tudo que era devido ao advogado anterior e este 

recusar a autorização referida na alínea a; 

    d) para medidas judiciais urgentes ou inadiáveis cuja inexecução possa acarretar prejuízo 

irreparável, no caso de ausência ou recusa do advogado anterior ao requerimento das mesmas; 

    XV - não se pronunciar publicamente sôbre caso que saiba entregue ao patrocínio de outro 

advogado, salvo na presença dêle ou com o seu prévio e expresso assentamento; 

    XVI - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva 

funcionar, ou sôbre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando 

autorizado ou solicitado pelo constituinte; 

    XVII - promover. no caso de perda extravio ou subtração de autos 

que se encontravam em seu poder, as seguintes providências : 

    a) comunicar o fato ao Presidente da Seção ou Subseção em cujo território ocorrer; 

    b) requerer a restauração dos autos respectivos; 

    XVIII - indenizar, prontamente, o prejuízo que causar por negligência, erro irrecusável ou 

dolo; 

    XIX - restituir ao cliente findo o mandato, os papeis e documentos a ele pertencentes, salvo 

os que sejam comuns ao advogado e ao cliente, os que precise para prestar contas 

    XX- prestar contas ao constituinte, quando as deva, ou propor contra a ele anão de prestação 

de contas, quando se recuse a recebê-las ou a lhes dar quitação: 

    XXI - continuar a representar o cliente durante os dez, dias seguintes à notificação da 

renúncia do mandato, desde que necessário para evitar-lhe prejuízo: 

    XXII - negar em dia as contribuições devidas à ordem. 
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    Parágrafo único. Aos estagiários e provisionados aplica-se o disposto em todos os incisos 

deste artigo, excetuando-se, quanto aos estagiários, os de números XX e XXI. 

    Parágrafo único - Aos estagiários aplica-se o disposto em todos os incisos deste artigo, 

exceto nos de nºs XX e XXI.           (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Art. 88. Nenhum receio de desagradar a juiz ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em 

impopularidade, deterá o advogado no cumprimento das suas tarefas e deveres. 

    Art. 89. São direitos do advogado: 

     Art. 89 - São direitos do advogado e do provisionado:          (Redação dada pela Lei nº 

7.346, de 1994) 

    I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional "(art. 56) na defesa dos 

direitos ou interesses que lhe forem confiados; 

    II - fazer respeitar, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a 

inviolabilidade do seu domicílio, do seu escritório e dos seus arquivos; 

    III - comunicar-se, pessoal e reservadamente com os seus clientes, ainda quando estes se 

achem presos ou detidos em estabelecimento civil ou militar, mesmo incomunicáveis; 

    IV - reclamar quando preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, a presença 

do Presidente da Seção local para a lavratura do auto respectivo; 

    V - não ser recolhido preso, antes da sentença transitada em julgado, senão em sala especial 

do Estado-Maior; 

    VI - ingressar livremente; 

    a) nas salas de sessões dos Tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte 

reservada aos magistrados; 

    b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios tabelionatos, ofícios de 

justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias e prisões; 

    c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial, policial ou outro 

serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício 

da atividade profissional, dentro do expediente regulamentar ou fora dele, desde que se ache 

presente qualquer funcionário; 

   d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe, ou possa participar, o seu cliente, ou 

perante a qual deva comparecer o constituinte, desde que munido de poderes especiais para tal 

fim.          (Incluída pela Lei nº 6.884, de 1980) 

    VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer dos locais indicados no inciso 

anterior, independentemente de licença; 

    VIII - dirigir-se aos juízes nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de 

audiência previamente marcada, observando-se a ordem de chegada; 
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    IX - fazer juntar aos autos, em seguida à sustentação oral, o esquema do resumo da sua 

defesa; 

    X - pedir a palavra, pela ordem, durante o julgamento, em qualquer juízo ou Tribunal para, 

mediante intervenção sumária e se esta lhe for permitida a critério do julgador, esclarecer 

equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam ou possam 

influir no julgamento; 

    XII - ter a palavra, pela ordem, perante qualquer juízo ou Tribunal, para replicar a acusação 

ou censura que lhe sejam feitas, durante ou por motivo do julgamento; 

    XII - reclamar, verbalmente, ou por escrito, perante qualquer juízo ou tribunal, contra a 

inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento; 

    XIII - tomar assento à, direita dos Juizes de primeira instância, falar sentado ou em pé, em 

juízos e Tribunais, e requerer pela ordem de Antigüidade; 

    XIV - examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos de processos findos ou em 

andamento, mesmo sem procuração, quando os respectivos feitos não estejam em regime de 

segredo de justiça, podendo copiar peças e tomar apontamentos; 

    XV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante 

de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade podendo copiar peças e 

tomar apontamentos; 

    XVI - ter vista, em cartório, dos autos dos processos em que funcione, quando, havendo 

dois ou mais litigantes com procuradores diversos, haja prazo comum para contestar, defender, 

falar ou recorrer. 

    XVII - ter vista fora dos cartórios, nos autos de processos de natureza civil, criminal 

trabalhista, militar ou administrativa, quando não ocorra a hipótese do inciso anterior; 

   XVII - ter vistas ou retirar, para os prazos legais, os autos dos processos judiciais ou 

administrativos, de qualquer natureza, desde que não ocorra a hipótese do inciso anterior, quando 

a vista será comum, no cartório ou na repartição competente;           (Redação dada pela Lei nº 

6.884, de 1980) 

    XVIII - receber os autos referidos no inciso anterior, mesmo sem procuração, pelo prazo de 

dez dias, quando se tratar de autos findos, e por quarenta e oito horas, quando em andamento, mas 

nunca na fluência de prazo; 

    a) sempre que receber autos, o advogado assinará a carga respectiva ou dará recibo; 

    b) a não devolução dos autos dentro dos prazos estabelecidos autorizará o funcionário 

responsável pela sua guada ou autoridade superior a representar ao presidente da Seção da Ordem, 

para as sanções cabíveis (artigos 103, inciso XX, e 108, inciso II): 

    XIX - recusar-se a depor no caso do art. 87, inciso XVI, e a informar o que constitua sigilo 

profissional; 

    XX - ser publicamente desagravado quando ofendido, no exercício da profissão (art. 129); 

    XXII - contratar previamente e por escrito os seus honorários profissionais; 
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    XXIII - usar as vestes talares e as insígnias privativas de advogado. 

    § 1º Aos estagiários e provisionados aplica-se o disposto nos incisos I ( com as restrições 

dos arts. 52, 2º; 72, parágrafo único in fine; e 74 ) II, III, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXI. 

    § 1º - Aos estagiários aplica-se o disposto nos incisos I - com as restrições do art. 72, 

parágrafo único in fine - , II, III, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXI do art. 87 desta 

Lei.          (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    § 2º Não se aplica o disposto nos incisos XVIII e XVII: 

    I - quando o prazo for comum aos advogados de mais de uma parte e eles não acordarem 

nas primeiras vinte e quatro horas sôbre a divisão daquele entre todos, acordo do qual o escrivão 

ou funcionário lavrará termos nos autos, se não constar de petição subscrita pelos advogados; 

    II - ao processo sob regime de segredo de justiça; 

    III - quando existirem, nos autos, documentos originais de difícil restauração ou ocorrer 

circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório secretaria ou repartição 

reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação 

ou a requerimento da parte interessada; 

    IV - até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os 

respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado. 

    § 3º A inviolabilidade do domicílio e do escritório profissional do advogado não envolve o 

direito de asilo e somente poderá ser quebrado mediante mandato judicial, nos casos previstos em 

lei. 

CAPÍTULO V 

Da Assistência Judiciária 

    Art. 90. A assistência judiciária, destinada à defesa judicial dos necessitados no sentido da 

lei, regular-se-á, por legislação especial, observadas as disposições desta lei e a convenções 

internacionais. 

    Art. 91. No Estado onde houver serviço de Assistência Judiciária mantido pelo Governo 

caberá à Seção ou Subseção da Ordem a nomeação de advogados para o necessitado, depois de 

deferido o pedido em juízo, mediante a comprovação do estado de necessidade. 

   Art. 91 - No Estado onde houver serviço de Assistência Judiciária mantido pelo Governo, 

caberá à Seção ou Subseção da Ordem a nomeação de advogado ou de provisionado para o 

necessitado, depois de deferido o pedido em juízo, mediante a comprovação do estado de 

necessidade.              (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Art. 92. O advogado indicado pelo serviço de Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo 

Juiz, será obrigado, salvo justo motivo, a patrocinar gratuitamente a causa do necessitado até final, 

sob pena de censura e multa, nos termo desta lei (art. 103, inciso XVIII, 107 e 108). 

   Art. 92 - O advogado ou o provisionado indicado pelo Serviço de Assistência Judiciária, pela 

Ordem, ou pelo Juiz, será obrigado, salvo justo motivo, a patrocinar gratuitamente a causa do 
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necessitado até final, sob pena de censura e multa, nos termos do inciso XVIII do art. 103 e dos 

arts.107 e 108 desta Lei.            (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    parágrafo único. São justos motivos para a recusa, do patrocínio: 

    a) ser advogado constituído pela parte contrária ou pessoa a ela ligada, ou ter com estas 

relações profissionais de interesse atual; 

     a) ser advogado ou provisionado constituído pela parte contrária ou pessoa a ela ligada, ou 

ter, com estas, relações profissionais de interesse atual;         (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 

1994) 

    b) haver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sôbre o objeto da demanda; 

    c) ter opinião contrária ao direito que o necessitado pretende pleitear declarada por escrito; 

    d) ter de ausentar-se para atender a mandato anteriormente outorgado ou para defender 

interesses próprios inadiáveis. 

    Art. 93. Será, preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar, com 

declaração escrita de que aceita o encargo. 

    Art. 93 - Será preferido para a defesa da causa o advogado ou o provisionado que o 

interessado indicar, com declaração escrita de que aceita o encargo.           (Redação dada pela Lei 

nº 7.346, de 1994) 

    Art. 94. A gratuidade da prestação de serviço ao necessitado não obsta ao advogado a 

percepção de honorários quando: 

   Art. 94 - A gratuidade da prestação de serviço ao necessitado não obsta a percepção, pelo 

advogado ou nele provisionado, de honorários quando:         (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 

1994) 

    I - for a parte vencida condenada a. pagá-los; 

    II - ocorrer o enriquecimento ou a recuperação patrimonial da parte vencedora; 

    III - sobrevier a cessação do estado de necessidade do beneficiário. 

    Art. 95. Os estagiários auxiliarão os advogados nomeados para a assistência judiciária, nas 

tarefas para as quais forem designados. 

CAPÍTULO VI 

Dos honorários profissionais 

    Art. 96. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na Ordem o direito aos 

honorários contratados ou, na falta de contrato, dos que forem fixados na forma desta lei. 

    Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: 

    I - quando o advogado foi nomeado pela, Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo Juiz, 

salvo nos casos do art. 94; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2


279  

    I - quando o advogado ou o provisionado for nomeado pela Assistência Judiciária, pela 

Ordem, ou pelo Juiz, salvo nos casos do art. 94 desta Lei;            (Redação dada pela Lei nº 7.346, 

de 1994) 

    II - quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo 

de ato praticado no exercício da profissão ou em ação penal. 

    Art. 97. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento 

judicial em percentagem sôbre o valor da causa. 

    § 1º Nos casos que versem sôbre serviço, monte ou bens de valor reduzido em que o critério 

da percentagem possa conduzir a, honorários ínfimos, arbitrar-se-á a remuneração compatível com 

o trabalho. 

    § 2º No caso em que o objeto da ação ou do serviço não tenha valor 

econômico, ou quando o que lhe for atribuído não corresponda à real da e, arbitrar-se-á 

igualmente, a remuneração compatível com o trabalho. 

    § 3º Proceder-se-á a exame pericial, se a fixação do valor da causa ou do serviço depender 

de avaliação, e esta exigir conhecimento especializado. 

    § 4º Nas ações de indenização por ato ilícito o valor da causa, será o montante do dano 

apurado e, quando se tratar de ilícito contra a pessoa, o da soma, dos danos emergentes com o 

capital fixado para a constituição da renda. 

    § 5º Na fixação dos honorários os arbitradores e o juiz terão em conta: 

    a) o grau de zelo e competência do profissional; 

    b) o lugar da prestação do serviço; 

    c) o caráter da intervenção, conforme se trata de cliente avulso, habitual ou permanente; 

    d) a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de encontrar 

dificuldades peculiares no exercício do mandato. 

    Art. 98. Na falta de estipulação escrita em contrário um terço dos honorários é devido no 

início do serviço, outro terço até a decisão da primeira instância e o restante na final. 

    Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o mandato de 

lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará lhe sejam estes pagos 

diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os 

pagou. 

           § 1º Tratando-se de honorários fixadas na condenação, tem o advogado direito autônomo 

para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o precatório, quando este for 

necessário, seja, expedido em seu favor. 

           § 2º Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a parte contrária não 

lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os concedidos pela sentença. 

    Art. 99 - Se o advogado ou aprovisionado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 

mandato de levantamento ou Precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará lhe sejam 
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estes pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este 

provar que Já os pagou.         (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    § 1º - Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o advogado ou o provisionado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando 

este for necessário, seja expedido em seu favor.        (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    § 2º - Salvo aquiescência do advogado ou provisionado, o acordo feito pelo seu cliente e a 

parte contraria não lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os concedidos pela 

sentença.         (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

   Art. 100. Prescreve em cinco anos a ação para cobrança de honorários de advogado, contado 

o prazo: 

    I - do vencimento do contrato, se houver; 

    II - da decisão final do processo; 

    III - da ultimação do serviço extrajudicial; 

    IV - da desistência ou transação; 

    V - da renúncia ou renovação do mandato. 

    Parágrafo único. A ação de cobrança de honorários pelos advogados guardará a forma 

executiva prevista no art. 293 do Código de Processo Civil, desde que ajustados mediante contrato 

escrito, ou arbitrados judicialmente em processo preparatório com observância do disposto no art. 

97, devendo a petição inicial ser instruída com o instrumento do mandato, como presunção da 

prestação do serviço contratado. 

   Parágrafo único - A ação, tendo em vista a cobrança de honorários pelos advogados ou pelos 

Provisionados, obedecerá ao processo de execução regulado no Livro II do Código de Processo 

Civil, desde que ajustados mediante contrato escrito ou arbitrados judicialmente em processo 

preparatório, com a observância do disposto no art. 97 desta Lei, devendo a petição inicial ser 

instruída com o instrumento de mandato, como presunção da prestação do serviço 

contratado.          (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Art. 101. O advogado substabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários 

sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. 

    Parágrafo único. Devem ambos, subestabelecente e subestabelecido, acordar-se, 

previamente por escrito, na remuneração do outorgante. 

  Art. 101 - O advogado ou o provisionado, substabelecido com reserva de poderes, não pode 

cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.        (Redação 

dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    Parágrafo Único - Os substabelecente e substabelecido devem acordar-se previamente 

quanto á remuneração que lhes toca, com a intervenção do outorgante.         (Redação dada pela 

Lei nº 7.346, de 1994) 

   Art. 102. O advogado credor de honorários e despesas feitas no desempenho do mandato tem 

privilégio especial sôbre o objeto deste. 
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   Art. 102 - O advogado ou provisionado, credor de honorários e despesas feitas no 

desempenho do mandato, tem privilégio especial sobre o objeto deste.        (Redação dada pela Lei 

nº 7.346, de 1994) 

CAPÍTULO VII 

Das infrações disciplinares 

    Art. 103. Constitui infração disciplinar: 

    I - transgredir preceito do Código de Ética Profissional; 

    II - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 

exercício aos não inscritos ou impedidos; 

    III - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei; 

    IV - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber; 

    V - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; 

    VI - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para feito extrajudicial, qie não 

tenha feito, ou em que não tenha colaborado; 

    VII - advogar contra literal disposição de lei, presumida a boa-fé e o direito de fazê-lo com 

fundamento na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; 

    VIII - violar, sem justa causa, sigilo profissional; 

    IX - prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou 

destinado a fraudá-la; 

    X - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou 

desonesta; 

    XI - receber provento da parte contrária ou de terceiro, relacionando com o objeto do 

mandato sem expressa autorização do constituinte; 

    XII - aceitar honorários, quando funcionar por nomeação da Assistência Judiciária, da 

Ordem ou do Juízo, salvo nos casos do art. 94; 

    XIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência 

ao advogado contrário; 

    XIV - locupletar-se, por qualquer forma, a custa do cliente ou da parte adversa, por si ou por 

interposta pessoa; 

    XV - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 

    XVI - acarretar, conscientemente, por ato próprio a anulação ou a nulidade do processo em 

que funcione; 
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    XVII - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da intimação ao 

mandato para constituir novo advogado, salvo se antes desse prazo, for junta aos autos nova 

procuração; 

    XVIII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência gratuita aos necessitados no 

sentido da lei, quando nomeado pela Assistência Judiciária, pela, Ordem ou pelo Juízo; 

    XIX - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele, 

ou de terceiros por conta dele; 

    XX - reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vistas ou em confiança; 

    XXI - fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, 

alegações forenses ou relativas a causas pendentes; 

    XXII - revelar negociação confidencial para acordo ou transação, entabulada com a parte 

contrária ou seu advogado quando tenha sido encaminhada com observância, dos preceitos do 

Código de Ética Profissional; 

    XXIII - deturpar o teor do dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como 

de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, tentando confundir o adversário ou 

iludir o Juiz da causa; 

    XXIV - fazer imputação a terceiro do fato definido como crime em nome do constituinte, 

sem autorização escrita deste; 

    XXV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou 

contravenção; 

    XXVI - não cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou autoridade 

da Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado; 

    XXVII - deixar de pagar à Ordem pontualmente, as contribuições a que está obrigado; 

    XXVIII - praticar, o estagiário ou o provisionado, ato excedente da sua habilitação; 

    XXX - faltar a qualquer dever profissional imposto nesta lei (artigo 87). 

    Art. 104. As faltas serão consideradas graves, leves ou escusáveis, conforme a natureza do 

ato e as circunstâncias de cada caso. 

CAPÍTULO VIII 

Das penalidades e sua aplicação 

    Art. 105. As penas disciplinares consistem em: 

    I - advertência; 

    II - censura; 

    III - multa; 
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    IV - exclusão do recinto; 

    V - suspensão do exercício da profissão; 

    VI - eliminação dos quadros da Ordem. 

    Art. 106. A pena de advertência é aplicável nos casos das infrações definidas no art. 103 

incisos I - II - III - IV - V - VI - VII - XVIII - XXII - XXIII - XXVII - XXVIII e XXIX. 

    Parágrafo único. Aplica-se, igualmente, a pena de advertência ao descumprimento de 

qualquer dos deveres prescritos no art. 87 quando para a infração não se tenha estabelecido pena 

maior. 

    Art. 107. A pena de censura é aplicável: 

    I - nos mesmos casos em que cabe a pena de advertência quando não haja circunstância 

atenuante ou não se trate da primeira infração cometida; 

    II - às infrações primárias definidas no artigo 103, incisos VIII - XII - XIII - XV - XVI - 

XVII - XIX - XXIII e XXIV. 

    Art. 108. A pena de multa é aplicável, cumulativamente com a outra 

pena igualmente cabível, nos casos das infrações definidas nos artigos 103, incisos II - III - VI 

- IX - X - XI - XII - XIII - XV - XVI - XVIII - XXIII - XXVII e XXVIII e 124, § 4º. 

    Art. 109. A pena de exclusão do recinto é aplicável à infração definida nos arts. 118, § 4º, e 

121, § 2º. 

    Art. 110. A pena de suspensão é aplicável: 

    I - nos mesmos casos em que cabe a pena de censura, quando haja reincidência; 

    II - nos casos de primeira incidência, nas infrações definitivas nos artigos 103, incisos IX, 

X. XI, XIV XIX, XX, 111parágrafo único e, 124, § 4º (arts. 111, inciso I, 112 §§ 1º e 2º); 

    III - do que deixarem de pagar as contribuições, taxas e multas (artigos 140 e 141), depois 

de convidados a fazê-lo por edital com o prazo de trinta dias, sem menção expressa da falta de 

pagamento mas com a citação deste dispositivo; 

    IV - aos que incidirem em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, e até que 

prestem novas provas de habilitação; 

    V - aos que mantenham conduta incompatível com o exercício da profissão. 

    Parágrafo único. Considera-se conduta incompatível com o exercício da profissão: 

    a) a prática reiterada de jogo de azar, como tal definido em lei; 

    b) a incontinência pública e escandalosa; 

    c) a embriaguez habitual. 
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    Art. 111. A pena de eliminação é aplicável: 

    I - aos que reincidirem nas infrações definidas nos arts. 103, incisos IX - X - XI - XIV - XIX 

- XXV, e 110, inciso II; 

    II - aos que incidirem na pena de suspensão por três vezes, ainda 

que em Seções diferentes; 

    III - aos que houverem feito falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição nos 

quadros da Ordem; 

    IV - aos que perderem o requisito do inciso VII do art. 48; 

    V - aos que suspensos por falta de pagamento das contribuições, taxas ou multas deixarem 

decorrer três anos de suspensão (art. 113, § 1º). 

    Parágrafo único. Durante o processo para aplicações da pena de eliminação, poderá o 

Conselho determinar medida preventiva irrecorrível de suspensão do exercício da advocacia, até a 

decisão final. 

    Art. 112. A pena de multa sujeita o infrator ao pagamento de uma 

quantia fixada pela decisão que a aplicar, de acordo com o critério da individualização 

prescrito nos artigos 115 e 117. 

    § 1º A multa varia entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade (art. 141) e o 

máximo do seu décuplo. 

    § 2º A falta de pagamento da multa no prazo de vinte dias a partir da data da penalidade 

imposta, determinará a suspensão do exercício da profissão (art. 113, § 1º) sem prejuízo da sua 

cobrança por ação executiva (art. 142). 

    Art. 113. A pena de suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em 

todo o território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, fixado pela decisão que o aplicar, 

de acordo com o critério de individualização prescrito nos arts. 115 e 116. 

    § 1º A suspensão por falta de pagamento de contribuições, taxas ou multas só cessará com a 

satisfação do dívida podendo estender-se até três anos, decorridos os quais será, o profissional 

automaticamente eliminado dos quadros da Ordem (art. 111, inciso IV). 

    § 2º A suspensão decorrente da recusa injustificável de prestação de contas ao cliente (arts. 

87 inciso XX e 103 inciso XIX) vigorará enquanto a obrigação não for cumprida. 

    Art. 114. A pena da eliminação acarreta ao infrator a perda do direito de exercer a profissão 

em todo o território nacional. 

    Art. 115. Os antecedentes profissionais do acusado, as atenuantes, o grau de culpa por êle 

revelado, as circunstâncias e as conseqüências da infração devem ser consideradas para o fim de 

decidir: 

    I - sôbre a conveniência da aplicação cumulativa de multa e outra penalidade; 
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    II - qual o tempo da suspensão e o valor da multa aplicáveis. 

    Art. 116. É circunstância que sempre atenuará a aplicação das penas disciplinares previstas 

nesta lei haver sido a falta cometida na defesa de prerrogativa da profissão. 

    Art. 117. Na aplicação das penas disciplinares previstas nesta lei serão consideradas, para 

fim de atenuação as seguintes circunstâncias: 

    I - a ausência de qualquer antecedente disciplinar; 

    II - o exercício assíduo e proficiente do mandato ou encargo em qualquer dos órgãos da 

Ordem; 

    III - a prestação de serviços profissionais gratuitos; e 

    IV - a prestação de bons serviços à classe ou à causa pública. 

    Art. 118. O poder de punir disciplinarmente os advogados, estagiários e provisionados 

compete ao Conselho da Seção onde o acusado tenha inscrição principal. 

    § 1º Se a falta for cometida em outra Seção, o fato será, apurado pelo Conselho local, com a 

intervenção do acusado ou de curador que o defenda, e o processo remetido à Seção em que o 

mesmo tiver inscrição principal, para julgamento, cujo resultado será comunicado a seção onde a 

falta foi cometida. 

    § 2º Da decisão absolutória do acusado, na hipótese do parágrafo anterior, poderá recorrer o 

Presidente desta, no prazo de 15 dias, a partir do recebimento da comunicação. 

    § 3º As penas de advertência, censura e multa, serão impostas pelo Presidente do Conselho, 

em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do acusado, senão no caso de 

reincidência. 

    § 4º Quando se tratar de falta cometida perante o Conselho Federal, ao Presidente, dêste 

caberá a imposição das penas de advertência censura e multa, além da exclusão do recinto. 

    § 5º Nos casos dos parágrafos terceiro e quarto caberá, recurso do interessado para o 

Conselho respectivo (art. 134) . 

    Art. 119. O processo disciplinar será, instaurado mediante representação de qualquer 

autoridade ou pessoa, interessada, ou de oficio pelo Conselho ou sua Comissão de Ética e 

Disciplina. 

    § 1º A instauração do processo precederá audiência do acusado, notificado para, dentro de 

quinze dias, apresentar defesa prévia, que exclua o procedimento disciplinar. 

    § 2º Instaurado o processo, o acusado poderá acompanhá-lo em todas os seus termos, tendo 

novo prazo de quinze dias para a defesa em seguida ao parecer final da Comissão de Ética e 

Disciplina. 

    § 3º O prazo para defesa poderá ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do Relator. 
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    § 4º Se a Comissão de Ética e Disciplina opinar, por unanimidade pela improcedência da 

representação (§ 1º) ou da acusação (§ 2º), o Presidente do Conselho poderá determinar o 

arquivamento do processo não cabendo recurso dessa decisão. 

    § 5º O advogado poderá sustentar oralmente a defesa em seguida ao voto do Relator pelo 

prazo de vinte minutos, prorrogável a critério do Presidente do Conselho. 

    § 5º - O advogado ou o provisionado poderá sustentar oralmente a defesa em seguida ao 

voto do relator, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogável a critério do presidente do 

Conselho.            (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    § 6º Se o acusado não for encontrado ou for revel, será nomeado curador que o defenda. 

    Art. 120. Os membros do Conselho devem dar-se de suspeitos e se não o fizerem poderão 

ser recusados pelas partes nos mesmos casos estabelecidos nas leis de processo. 

    Parágrafo único. Compete ao próprio Conselho decidir sumariamente, sôbre a suspeição, à 

vista das alegações e provas produzidas. 

    Art. 121. Os juizes e tribunais exercerão a política das audiências e a correção de excessos 

de linguagem verificadas em escritos nos autos, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em 

que incorrer o faltoso (artigo 119) . 

    § 1º Os juizes representarão a instância superior e os membros dos tribunais ao corpo 

coletivo contra as injúrias que lhes forem assacadas nos autos, para o fim de serem riscadas as 

expressões que as contenham. 

    § 2º Pelas faltas cometidas em audiência ou sessões de julgamento, os juízes e tribunais 

somente poderão aplicar a pena de exclusão de recinto (arts. 118 e 127). 

    Art. 122. O Conselho de Seção poderá, deliberar sôbre falta cometida em audiência, ainda 

quando as autoridades judiciárias ou os interessados não representem a respeito, e 

independentemente da, penalidade imposta no juízo comum (art. 121, §2º). 

    Art. 123. Fica automaticamente revogado o mandato de profissional a que forem aplicadas 

as penalidades de suspensão ou eliminação. 

    Art. 124, Transitada em julgado, a aplicação das penalidades de suspensão e eliminação, o 

Conselho expedirá comunicação à, Secretaria do Conselho Federal, a todas as Seções da Ordem, e 

cada uma destas às Subseções e às autoridades judiciárias locais, a fim de assegurar a execução de 

pena. 

    § 1º As autoridades judiciárias comunicarão a aplicação da penalidade, imediatamente a 

todos os escrivãs e serventuários que lhes são subordinados. 

    § 2º Os escrivãs dos feitos onde funcionem advogados sujeitos às penas referidas neste 

artigo intimarão, dentro de quarenta e oito horas, por oficio, as partes interessadas a constituir 

novo advogado, sob pena de revelia (art. 123). 

    § 3º O profissional suspenso ou eliminado recolherá à, Secretaria da Seção a sua carteira de 

identidade, sob pena de apreensão judicial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
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    § 4º Se não recolher a carteira, e quando exigida pelo Presidente da Seção ou Subseção ou 

se a apresentar viciada, o profissional suspenso incorrerá em nova pena de suspensão, com multa 

no máximo, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incidir. 

    Art. 125. É lícito ao condenado a qualquer pena disciplinar requerer a revisão do processo, 

por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. 

    Art. 126. É também permitido ao condenado a qualquer pena disciplinar requerer, um ano 

depois de cumprida a pena, a revisão do processo para o fim de sua reabilitação, em face de provas 

efetivas de bom comportamento. 

    Parágrafo único. No caso de pena disciplinar resultante da prática de crime, aplicam-se as 

disposições que, ao processo comum, regulam a matéria. 

    Art. 127. A jurisdição disciplinar estabelecida nesta lei não exclui a jurisdição comum 

quando o fato constitua crime ou contravenção. 

    Art. 128. Incorrerá nas penas do art. 47 da Lei das Contravenções Penais aquele que sem 

estar inscrito na Ordem dos Advogados: 

    a) usar carteira ou cartão de identidade, vestes, insígnias e títulos privativos de advogado, 

estagiário ou provisionado; 

    b) anunciar, por qualquer meio de publicidade, a condição ou a atividade de advogado, 

inclusive intitulando-se representante ou agente de advocacia no estrangeiro. 

    Art. 129. Os presidentes do Conselho Federal da Seção e da Subseção têm qualidade para 

agir mesmo criminalmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições desta lei, e, em 

geral em todos os casos que deram respeito às prerrogativas, à dignidade ao prestígio da 

advocacia. 

    § 1º Podem eles intervir ainda, como assistentes nos processos-crimes em que sejam 

acusados ou ofendidos os inscritos na Ordem. 

    § 2º Compete-lhes igualmente, representar às autoridades sôbre a conveniência de vedar 

acesso aos cartórios. Juízos ou Tribunais aos intermediários de negócios, tratadores de papel ou às 

pessoas que, por falta de compostura. possam comprometer o decoro da profissão. 

    Art. 130. No caso de ofensa a membro da Ordem no exercício da profissão, por magistrado 

membro do Ministério Público ou por qualquer pessoa, autoridade funcionário, serventuário ou 

órgão de publicidade, o Conselho Secional, de ofício ou mediante representação, ouvida a 

Comissão de Ética e Disciplina, promoverá o público desagravo do ofendido, sem prejuízo da 

responsabilidade criminal em que incorrer o ofender (artigo 89, inciso XXI). 

    Art. 131. Para os fins desta lei, o Presidente do Conselho Federal e os Presidentes das 

Seções poderão requisitar cópias autênticas ou fotostáticas de peças de autos, a quaisquer 

tribunais, juízes, cartórios, repartições públicas, autarquias e entidades estatais ou paraestatais. 

    Parágrafo único. Durante o período da requisição, não correm os prazos processuais. 

CAPITULO IX 

Dos Recursos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3688.htm
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    Art. 132. Cabe recurso para o Conselho Federal de todas as decisões proferidas pelo 

Conselho Secional sôbre: 

    a) estágio profissional e Exame de Ordem; 

    b) inscrição nos quadros da Ordem; 

    c) incompatibilidades e impedimentos; 

    d) processo disciplinar e sua revisão; 

    e) ética profissional; 

    f) deveres e direitos dos advogados; 

f) - deveres e direitos dos advogados e dos provisionados;           (Redação dada pela Lei nº 

7.346, de 1994) 

    g) registro e funcionamento das sociedades de advogados; 

    h) infração do Regimento Interno; 

    i) eleições nas Seções e Subseções, 

    j) relatório anual, balanço e contas das Diretorias das Seções e Subseções; 

    k) casos omissos nesta lei. 

    Art. 133. Cabem embargos infringentes da decisão proferida pelo Conselho Secional ou 

pelo Conselho Federal, quando não for unânime, ou divergir de manifestação anterior ao mesmo 

ou de outro Conselho. 

    Art. 134. Cabe recurso para o Conselho respectivo de qualquer despacho dos Presidentes do 

Conselho Federal ou Secionais que importe em decisão de caráter definitivo, salvo na hipótese do 

art. 119, § 4º. 

    Art. 135 Quando a decisão for obscura, omissa contraditória ou aparentemente inexeqüível, 

poderá a parte opor embargos de declaração. 

    Art. 136. O direito de recorrer competirá ao profissional que for parte no processo e, nos 

casos previstos nesta lei, aos Presidentes dos Conselhos Federal e Secionais e as delegações (arts. 

16, § 2º, in fine, 18 parágrafo único, 25 e 118, § 2º). 

    Art. 137. Todos os recursos de que trata esta lei serão interpostos no prazo de quinze dias, 

contados da publicação na imprensa oficial de ato ou decisão (art. 118, § 2º), serão recebidos no 

efeito suspensivo. 

    Parágrafo único. Nos casos de comunicação, por ofício reservado, o prazo para interposição 

do recurso se conta da data do efetivo recebimento daquele. 

    Art. 138. Salvo disposição em contrário, aplicam-se ao recurso em processo. disciplinar (art. 

132, letra d) as regras do Código de Processo Penal e, aos demais recursos, as do Código de 

Processo Civil, bem como as leis complementares. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7346.htm#art2
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   TÍTULO III 

    Disposições Gerais e Transitórias 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

    Art. 139. A Ordem dos Advogados do Brasil constitui serviço público federal, gozando os 

seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária total (art. 31. inciso V, letra a da Constituição 

Federal), e tendo estes franquia postal e telegráfica. 

    § 1º Não se aplicam à Ordem as disposições legais referentes às autarquias ou entidades 

paraestatais. 

    § 2º O Poder Executivo proverá, no Distrito Federal e nos Territórios, a instalação condigna 

da Ordem, cooperando com os Estados, para o mesmo fim. 

    Art. 140. A Ordem tem a prerrogativa de impor contribuições, taxas e multas a todos os que 

exercem a advocacia no País. 

    Art. 141. Todos os inscritos na Ordem pagarão, obrigatoriamente, a contribuição anual e 

taxas que forem fixadas pelas Seções. 

    § 1º Os advogados pagarão anuidades em cada uma das Seções em que se inscreverem, 

    § 1º - Os advogados e os provisionados pagarão anuidades em cada uma das Seções em que 

se inscreverem.          (Redação dada pela Lei nº 7.346, de 1994) 

    § 2º As anuidades poderão ser pagas em quotas periódicas fixadas pela Seção ou pelo 

Conselho geral. 

    § 3º Cada, Seção e Subseção remeterá ao Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil 

quinze por cento (15%) das contribuições, taxas e multas, e cinco por cento (5%) das demais 

receitas líquidas, destinadas ao Conselho Federal (art. 6º, § 3º, e 12, §§ 1º e 2º). 

    § 4º Oito por cento (8%) da receita líquida de cada Seção serão recolhidos a uma conta 

especial destinada a prêmios por estudos jurídicos, de onde serão levantados diretamente para 

entrega aos premiados, em seguida ao julgamento dos trabalhos inscritos nos termos de 

provimento especial do Conselho Federal (art. 18, inciso VIII letra "e"). 

    § 5º Feitas as deduções referidas nos parágrafos anteriores metade das anuidades recolhidas 

em cada Seção, será destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, onde as houver (art. 8º, letra 

"a", do Decreto-lei nº 4.563, de 11 de agosto de 1942). 

    § 6º O Conselho Federal poderá, por votos de dois terços das delegações, alterar as 

percentagens referidas no § 3º. 

    Art. 142. É assegurado à Ordem o direito à ação executiva para cobrança das contribuições, 

taxas e multas a que estão sujeitos os inscritos nos seus quadros. 

    Art. 143. O pagamento da contribuição anual á Ordem excluí os inscritos nos seus quadros 

de incidência obrigatória do imposto sindical. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art31va
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    Art. 144. Os atos da Ordem salvo quando secretos, serão publicados no jornal oficial da 

sede do Conselho respectivo ou, na falta de imprensa por editais afixados à porta do Fórum. 

    Art. 145. Nenhum órgão da Ordem discutirá nem se pronunciará, sôbre assuntos de natureza 

pessoal, política ou religiosa ou estranhos, de qualquer modo, aos interesses da classe dos 

advogados. 

    Art. 146. O Instituto dos Advogados Brasileiros e as instituições a ele filiadas têm qualidade 

para promover perante a Ordem dos Advogados do Brasil, o que julgarem do interesse dos 

advogados em geral, ou de quaisquer dos seus membros. 

    Art. 147. O cargo de membro dos Conselhos Federal e Secionais, das Diretorias de 

Subseções, é de exercício obrigatório e gratuito considerando serviço público relevante. 

    Parágrafo único. Será considerando como de serviço público, para efeito de disponibilidade 

e aposentadoria, o tempo exercido em qualquer cargo dos Conselhos e das Diretorias da Ordem, 

vedada, porém, a contagem cumulativa do tempo de exercício em outro cargo público. 

    Art. 148. Aplica-se aos funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil o regime legal do 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e leis complementares. 

CAPÍTULO II 

Disposições Transitórias 

    Art. 149. vetado. 

   Art. 149 É ressalvado, aos atuais inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, o 

direito ao exercício da profissão, nos termos da inscrição em vigor.           (Mantido pelo 

Congresso Nacional) 

    Art. 150. É ressalvado aos advogados não diplomados inscritos no atual quadro B da Ordem 

dos Advogados do Brasil, por força do regime constitucional de liberdade de profissão, o direito 

ao exercício da advocacia em igualdade de condições com os advogados diplomados. 

    Art. 151. Durante três anos a partir de vigência desta lei, serão facultativos os requisitos do 

estágio profissional e do Exame de Ordem para efeito de inscrição no quadro dos advogados. 

    Parágrafo único. Nos dois primeiros anos desse prazo será permitida, em caráter 

excepcional, a inscrição na Ordem, como Solicitador Acadêmico, aos que comprovarem estar 

matriculados na 4ª ou 5ª séries das Faculdades de Direito oficiais ou reconhecidas por lei. 

    Art. 152. As sociedades de advogados existentes no País têm o prazo de noventa dias, a 

partir da vigência desta lei, para se adaptarem às suas exigências, submetendo a registro os seus 

contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos e suas alterações (arts. 78 e 81). 

    Art. 153. Enquanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tiver jurisdição sôbre territórios 

federais, caberá ao Conselho da Seção do Distrito Federal a competência referida no art. 28, inciso 

II, desta lei, relativamente ao ingresso na magistratura, vitalícia dos mesmos territórios. 

    Art. 154. O Conselho Secional do Estado de que foi desmembrado o Território tem 

jurisdição sôbre este, enquanto nele não se instalar a Seção da Ordem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep82-L4215-63.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4215.htm#derrubada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4215.htm#derrubada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4215.htm#derrubada


291  

    Art. 155. Fica extinto o quadro de solicitadores ressalvado o direito dos que exerciam 

profissão, sem limite de tempo. 

    Art. 156. Entende-se prorrogado o mandato dos membros dos Conselhos e das Diretorias da 

Ordem dos Advogados do Brasil até a posse dos que forem eleitos na conformidade desta lei. 

    Art. 157. Esta lei entra em vigor em todo o Território Nacional 30 (trinta) dias depois de 

publicada. 

    Art. 158. Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, 27 de abril de 1963; 142º da Independência e 75º da República. 

JOÃO GOULART 

João Mangabeira 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.5.1963 

 LEI N
o
 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963. 

 

Parte Vetada pelo Presidente da República e 

mantida pelo Congresso Nacional, do Projeto 

que se transformou na Lei nº 4.215, de 27.4.63 

(que dispõe sôbre o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil e regula o exercício da 

profissão de Advogados). 

          O presidente da República, 

        Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu promulgo, nos termos do art. 70, § 3º, da 

Constituição Federal, o seguinte dispositivo da Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963: 

        "Artigo 149 É ressalvado, aos atuais inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil, o direito ao exercício da profissão, nos termos da inscrição em vigor". 

        Brasília, 7 de junho de 1963; 142º da Independência e 75º da República. 

João Goulart 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.6.1963 

 

 

ANEXO 8:  

Resolução nº 03, de 25 de fevereiro de 1972, é o seguinte:  

"O Presidente do Conselho Federal de Educação, no uso de suas atribuições legais, na forma do 

artigo 26, da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em vista o Parecer n9 16 2/7 2, 

homologado pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, resolve: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.215-1963?OpenDocument
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 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 - 

Sµcessão).  

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).  

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. 
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 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. 3º Além da habilitação geral prescrita em lei, as instituições poderão criar habilitações 

específicas, mediante intensificação de estudos em áreas correspondentes às matérias fixadas nesta 

Resolução e em outras que sejam indicadas nos currículos plenos.  

Parágrafo único. A habilitação geral constará do anverso do diploma e as habilitações específicas, 

não mais de duas de cada vez, serão designadas no verso, podendo assim o diplomado completar 

estudos para obtenção de novas habilitações.  

Art. 4º Os mínimos de conteúdo e duração, fixados nesta Resolução, serão obrigatórios a partir de 

1973, podendo as instituições, que assim o entendam, aplicá-los já no corrente ano.  

Art. 5º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário."  
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ANEXO 9: 

LEI Nº 7.364, DE 12 DE SETEMBRO DE 1985 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal de Roraima e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

     Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Universidade Federal de Roraima, com sede 

e foro na cidade de Boa Vista, Território de Roraima.  

 

     Art. 2º A Universidade Federal de Roraima será uma entidade diretamente vinculada ao 

Ministério da Educação e reger-se-á por estatutos aprovados por decreto do Presidente da 

República.  

 

     Art. 3º A Universidade referida no artigo anterior funcionará inicialmente com os cursos de 

Agronomia, Geologia, Economia, Administração, Pedagogia e Serviço Social.  

 

     Art. 4º A Instalação da Universidade Federal de Roraima, assim como das diversas unidades 

que a comporão, dar-se-á a partir do momento em que haja dotação orçamentária específica e 

suficiente, (VETADO).  

 

     Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

     Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 12 de setembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República. 

JOSÉ SARNEY  

Marco Maciel  
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ANEXO 10: 

DECRETO N
o
 98.127, DE 8 DE SETEMBRO DE 1989 

 

Dispõe sobre a instituição da Universidade 

Federal de Roraima, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições previstas no art. 84, item 

IV, da Constituição Federal, e nos termos da Lei n° 7.364, de 12 de setembro de 1985, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituída, de acordo com a determinação contida no art. 1° da Lei n° 7.364, de 

12 de setembro de 1985, a Universidade Federal de Roraima, com sede e foro na cidade de Boa 

Vista. 

Art. 2° A Universidade Federal de Roraima, Fundação Pública, dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, nos termos da Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987, vinculada ao 

Ministério da Educação, terá por objetivos ministrar o ensino e desenvolver as ciências, as letras e 

as artes, regendo-se por Estatuto e Regimento Geral, aprovados na forma de legislação vigente. 

Art. 3° A Universidade Federal de Roraima adquirirá personalidade jurídica de direito 

privado a partir da inscrição de seu ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas, do qual 

será parte integrante o Estatuto legalmente aprovado. 

Art. 4° O patrimônio da Universidade Federal de Roraima será constituído: 

- pelos bens e direitos que a Fundação vier a adquirir ou lhe venham a ser doados pela 

União, Estados, Municípios e por entidades públicas e particulares. 

§ 1° Os bens e direitos da Fundação serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a 

consecução de seus objetivos. 

§ 2° No caso de extinguir-se a Fundação, seus bens e direitos serão incorporados ao 

Patrimônio da União. 

Art. 5° Os recursos financeiros da Universidade Federal de Roraima serão provenientes de: 

I - dotação consignada anualmente no Orçamento da União; 

II - doação, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos ou concedidos pela União, 

Estados, Municípios e por quaisquer entidades públicas ou particulares; 

III - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares, mediante 

convênios ou contratos específicos; 

IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados pela prestação dos serviços 

educacionais, com observância das normas legais vigentes; 

V - resultado de operação de crédito e juros bancários; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2098.127-1989?OpenDocument
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VI - receitas eventuais. 

Art. 6° Fica assegurada à Universidade Federal de Roraima a imunidade prevista no art. 

150, item VI, alínea ¿a¿, da Constituição Federal. 

Art. 7° A administração superior da Universidade Federal de Roraima será exercida pelo 

Reitor, pelo Conselho Diretor e pelo Conselho Universitário, no âmbito de suas respectivas 

competências, a serem definidas no Estatuto e Regimento Geral. 

§ 1° O Reitor, nomeado na forma da legislação vigente e com mandato nela estabelecido, 

exercerá a presidência dos Conselhos Diretor e Universitário. 

§ 2° O Conselho Diretor e o Conselho Universitário serão constituídos na forma que 

dispuser o Estatuto e o Regimento Geral. 

Art. 8° O Ministro de Estado da Educação designará Reitor ¿Pro Tempore¿ com a 

incumbência de adotar as medidas cabíveis para a implantação da Universidade Federal de 

Roraima. 

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Brasília, 8 de setembro de 1989; 168° da Independência e 101° da República. 

JOSÉ SARNEY  

Carlos Sant'Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: 

PORTARIA Nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994. 
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Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo 

do curso jurídico. 

 

O Ministro da Educação e do Desporto, no uso das atribuições do Conselho Nacional de 

Educação, na forma do artigo 4º da Medida Provisória nº 765 de 16 de dezembro de 1994, e 

considerando o que foi recomendado nos Seminários Regionais e Nacional de Cursos 
Jurídicos, e pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito da SESu - MEC, resolve: 

 

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. 2º O curso noturno, que observará o mesmo padrão de desempenho e qualidade do 
curso no período diurno, terá um máximo diário de quatro horas de atividades didáticas. 

 

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. 4º Independentemente do regime acadêmico que adotar o curso (seriado, crédito 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. 5º Cada curso jurídico manterá um acervo bibliográfico atualizado de no mínimo 
dez mil volumes de obras jurídicas e de referências as matérias do curso, além de periódicos 
de jurisprudência, doutrina e legislação. 

 

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 
de 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.  
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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 interdisciplinariedade. 

 

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 suas vocações e demandas sociais e de mercado de trabalho.Art. 9º 
Para conclusão do curso, será obrigatória apresentação e defesa de monografia final, perante 

banca examinadora, com tema e orientador escolhidos pelo aluno. 

 

Art. 10. O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino superior, 

será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total 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 
instalações adequadas para treinamento das atividades 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 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 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, vistas 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 nº 8.906, de 4/7/94, 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 horária, no total estabelecido no convênio, será 
efetivada mediante atividades no 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. 
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Art. 13. O tempo de estágio realizado em Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145, da Lei complementar nº 80, de 12 de janeiro 

de 1994, será considerado para fins de carga horária do estágio curricular previsto no art. 10 

desta Portaria. 

 

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. 15. Dentro do prazo de dois anos, a contar desta data , os cursos jurídicos proverão 
os meios necessários ao integral cumprimento desta Portaria. 

 

Art. 16. (REVOGADO)
1 

 

Art. 17. Estas Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente as Resoluções nºs 3/72 e 15/73 do extinto Conselho 
Federal de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Texto compilado 

(Vide Decreto nº 3.860, de 2001) 

Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
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(Vide Lei nº 10.870, de 2004) 

(Vide Adin 3324-7, de 2005) 

(Vide Lei nº 12.061, de 2009) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Da Educação 

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. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

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 extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3�5
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3324&processo=3324
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm
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XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 

de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria; 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma:            (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

a) pré-escola;             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

b) ensino fundamental;            (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

c) ensino médio;           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

II - universalização do ensino médio gratuito;              (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 

2009) 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;           (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;             (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os 

concluíram na idade própria;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  

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
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
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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art1
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
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
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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de 

sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de 

idade.             (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008). 

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 

grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

Art. 5
o
  O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer 

cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 

outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-

lo.              (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da 

União: 

§ 1
o
  O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá:             (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos 

que a ele não tiveram acesso; 

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e 

adultos que não concluíram a educação básica;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 

acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis 

e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar 

no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de 

rito sumário a ação judicial correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 

ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas 

alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização 

anterior. 

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete 

anos de idade, no ensino fundamental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11700.htm#art1
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
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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208�2
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Art. 6
o
 É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis 

anos de idade, no ensino fundamental.                (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005) 

Art. 6
o
  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica 

a partir dos 4 (quatro) anos de idade.             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição 

Federal. 

TÍTULO IV 

Da Organização da Educação Nacional 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes 

níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 

instâncias educacionais. 

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:       (Regulamento) 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios; 

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de 

ensino e o dos Territórios; 

III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 

obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; 

IV-A - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e 

na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação;         (Incluído pela Lei nº 

13.234, de 2015) 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11114.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art9iva
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13234.htm#art2
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 VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, 

médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de 

prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

 VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 

cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.       (Vide Lei nº 

10.870, de 2004) 

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções 

normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados 

e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito 

Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. 

 Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino; 

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as 

quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a 

população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do 

Poder Público; 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e 

planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. 

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o 

demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;            (Redação dada pela Lei nº 12.061, 

de 2009) 

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.               (Incluído pela Lei nº 

10.709, de 31.7.2003) 

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e 

aos Municípios. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
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I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.          (Incluído pela Lei nº 

10.709, de 31.7.2003) 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de 

ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 

legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola;          (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao 

respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de 

faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.             (Incluído pela Lei nº 

10.287, de 2001) 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
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II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 

que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:        (Regulamento) 

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo 

Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas 

pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 

Público municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III – os órgãos municipais de educação. 
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Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias 

administrativas:       (Regulamento)        (Regulamento) 

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público; 

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 

categorias:       (Regulamento)        (Regulamento) 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por 

uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características 

dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 

uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua 

entidade mantenedora representantes da comunidade; 

II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 

uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam 

em sua entidade mantenedora representantes da comunidade;                (Redação dada pela Lei nº 

11.183, de 2005) 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 

uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que 

incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;              (Redação dada pela 

Lei nº 12.020, de 2009) 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou 

por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e 

ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas 

letivas previsto nesta Lei. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 

as seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 

houver; 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o 

ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver;            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 

2017) 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode 

ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na 

própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que 

defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou 

etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar 

pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, 

observadas as normas do respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 

equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros 

componentes curriculares; 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
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a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 

os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 

regimentos; 

VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e 

nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por 

cento do total de horas letivas para aprovação; 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão 

de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

 Parágrafo único.  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser 

progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas 

do respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as 

estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação.           (Incluído pela 

Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 1º  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de 

forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino 

oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir 

de 2 de março de 2017.           (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 2
o
  Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de 

ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 

4
o
.           (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada 

entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do 

estabelecimento. 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das 

características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a 

ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e da clientela. 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.           (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) 
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§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 

social e política, especialmente do Brasil. 

 § 1º  Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 

social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na educação 

infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o 

disposto no art. 36.            (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 

social e política, especialmente do Brasil. 

§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

§ 2
o
  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.            (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010) 

§ 2º  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.            (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 

2016) 

§ 2
o
  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório da educação básica.            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 

Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 

facultativa nos cursos noturnos. 

§ 3
o
 A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.            (Redação dada pela Lei nº 10.328, de 

12.12.2001) 

§ 3
o
 A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:           (Redação dada pela 

Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

§ 3º  A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao 

aluno:            (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 3
o
 A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:             (Redação dada pela 

Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;          (Incluído pela Lei nº 

10.793, de 1º.12.2003) 

II – maior de trinta anos de idade;         (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado 

à prática da educação física;         (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
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IV – amparado pelo Decreto-Lei n
o
 1.044, de 21 de outubro de 1969;          (Incluído pela Lei 

nº 10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO)          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

VI – que tenha prole.        (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 

etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 

européia. 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 

série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 

comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

 § 5º  No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a partir do sexto 

ano.             (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 5
o
  No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua 

inglesa.            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 6
o
  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

de que trata o § 2
o
 deste artigo.           (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008) 

§ 6
o
  As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 

componente curricular de que trata o § 2
o
 deste artigo.             (Redação dada pela Lei nº 13.278, 

de 2016) 

§ 7
o
  Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e 

defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.          

  (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 7º  A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser 

incluídos nos currículos de que trata o caput.               (Redação dada pela Medida Provisória nº 

746, de 2016 

§ 7
o
  A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e 

pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput.            (Redação dada pela Lei nº 

13.415, de 2017) 

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular 

complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 

mínimo, 2 (duas) horas mensais.        (Incluído pela Lei nº 13.006, de 2014) 

§ 9
o
 Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência 

contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares 

de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático 

adequado.          (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

 § 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional 

Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação 

pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação - 

Consed e a União Nacional de Dirigentes de Educação - Undime.              (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 
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§ 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional 

Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação 

pelo Ministro de Estado da Educação.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-

se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.          (Incluído pela Lei nº 10.639, 

de 9.1.2003) 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro 

na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil.         (Incluído pela Lei nº 10.639, de 

9.1.2003) 

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras.          (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

§ 3
o
 (VETADO)            (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena.        (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história 

e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 

étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à história do Brasil.          (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

educação artística e de literatura e história brasileiras.         (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 

2008). 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 

de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos 

alunos da zona rural; 
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II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 

agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido 

de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a 

justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação 

e a manifestação da comunidade escolar.         (Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014) 

Seção II 

Da Educação Infantil 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.          (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.         (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:         

 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;            (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional;           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 

(sete) horas para a jornada integral;           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;         (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.            (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Seção III 
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Do Ensino Fundamental 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão 

mediante:             (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005) 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante:             (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

§ 5
o
  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 

1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de 

material didático adequado.            (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos 

do ensino fundamental.              (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de 

acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado 

por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou 

entidades religiosas; ou 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 

responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 
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Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 

assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 

proselitismo.             (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos 

do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos 

professores.           (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações 

religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.              (Incluído pela Lei nº 9.475, 

de 22.7.1997) 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola. 

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização 

autorizadas nesta Lei. 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 

terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem 

do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento:              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias;              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias;            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias;             (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 
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IV - ciências humanas e sociais aplicadas.              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1
o
  A parte diversificada  dos  currículos  de  que  trata o caput do art. 26, definida em cada 

sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a 

partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.             (Incluído pela Lei nº 

13.415, de 2017) 

§ 2
o
  A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente 

estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.             (Incluído pela Lei nº 

13.415, de 2017) 

§ 3
o
  O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino 

médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas 

maternas.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 4
o
  Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de 

acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 

ensino.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 5
o
  A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não 

poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo 

com a definição dos sistemas de ensino.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 6
o
  A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que 

serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum 

Curricular.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 7
o
  Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação 

nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.             (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 8
o
  Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão 

organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, 

seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando 

demonstre:            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna;            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.           (Incluído pela Lei nº 

13.415, de 2017) 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 

seguintes diretrizes: 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas 

seguintes áreas de conhecimento ou de atuação profissional:             (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 
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curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, 

a saber:       (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 

letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

I - linguagens;             (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

I - linguagens e suas tecnologias;       (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes 

II - matemática;            (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

II - matemática e suas tecnologias;       (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 

comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 

instituição. 

III - ciências da natureza;             (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias;        (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as 

séries do ensino médio.           (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008) 

IV - ciências humanas; e             (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;       (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

V - formação técnica e profissional.               (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 

2016) 

V - formação técnica e profissional.               (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma 

que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

§ 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em mais de uma área 

prevista nos incisos I a V do caput.               (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 

2016) 

§ 1
o
  A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e 

habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.            

 (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)  

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

I - (revogado);           (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)  

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

II - (revogado);              (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. 
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III – (revogado).                   (Redação dada pela Lei nº 11.684, de 2008) 

§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas.          (Regulamento)        (Regulamento)       (Regulamento)          

   (Revogado pela Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de 

estudos. 

 § 3º  A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências, 

habilidades e expectativas de aprendizagem, definidas na Base Nacional Comum Curricular, será 

feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.               (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 3
o
  A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, 

que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput.             (Redação dada 

pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, poderão 

ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 

instituições especializadas em educação profissional.             (Revogado pela Lei nº 11.741, de 

2008) 

 § 5º  Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua 

formação nos aspectos cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo 

Ministério da Educação.                (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 5
o
  Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao 

aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput.             

 (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)   

 § 6º  A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não 

poderá ser superior a mil e duzentas horas da carga horária total do ensino médio, de acordo com a 

definição dos sistemas de ensino.  (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 6
o
  A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional 

considerará:       (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de 

simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos 

pela legislação sobre aprendizagem profissional;               (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o 

trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.               

 (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

 § 7º  A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada 

sistema de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a 

partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.            (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1


319  

§ 7
o
  A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que 

não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do 

reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da 

inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de 

oferta inicial da formação.                (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)   

 § 8º  Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de 

acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 

ensino.              (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 8
o
  A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada 

na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente 

pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e 

certificada pelos sistemas de ensino.             (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

 § 9º  O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino 

médio.             (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 9
o
  As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o 

concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos 

ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.                (Incluído 

pela Lei nº 13.415, de 2017)   

 § 10.  Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao 

aluno concluinte do ensino médio cursar, no ano letivo subsequente ao da conclusão, outro 

itinerário formativo de que trata o caput.            (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 10.  Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser 

organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica.      (Incluído 

pela Lei nº 13.415, de 2017)  

 § 11.  A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se refere o inciso V 

do caput considerará:             (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 11.  Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de 

ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a 

distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação:     

 (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)   

I - a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de 

simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos 

pela legislação sobre aprendizagem profissional; e                     (Incluído pela Medida Provisória 

nº 746, de 2016) 

I - demonstração prática;               (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o 

trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com 

terminalidade.            (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente 

escolar;            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 
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III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino 

credenciadas;                (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;              (Incluído pela Lei nº 

13.415, de 2017)  

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras;      (Incluído pela 

Lei nº 13.415, de 2017)  

VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por 

tecnologias.      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

 § 12.  A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do Catálogo Nacional 

dos Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo 

Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos 

Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da 

formação.           (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 12.  As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de 

conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput.      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 

2017) 

 § 13.  Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão diploma com validade 

nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e demais 

cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja 

obrigatória.               (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

 § 14.  A União, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, estabelecerá os padrões 

de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de 

avaliação, considerada a Base Nacional Comum Curricular.             (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

 § 15.  Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser 

organizado em módulos e adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade 

específica, observada a Base Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o prosseguimento 

dos estudos.            (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

 § 16.  Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser convalidados para 

aproveitamento de créditos no ensino superior, após normatização do Conselho Nacional de 

Educação e homologação pelo Ministro de Estado da Educação.              (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

 § 17.  Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de 

ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, 

habilidades e competências, mediante diferentes formas de comprovação, como:             (Incluído 

pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

I - demonstração prática;            (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente 

escolar;             (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de 

ensino;            (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;             (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; e           (Incluído 

pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

VI - educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias.             (Incluído 

pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 
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Seção IV-A 

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-A.  Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a 

formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.      

     (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 

profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 

cooperação com instituições especializadas em educação profissional.            (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

Art. 36-B.  A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes 

formas:            (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - articulada com o ensino médio;           (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.       

    (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  A educação profissional técnica de nível médio deverá observar:         

    (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação;             (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;            (Incluído pela Lei 

nº 11.741, de 2008) 

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico.          (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-C.  A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I 

do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma:         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 

2008) 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o 

curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na 

mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;         (Incluído pela Lei 

nº 11.741, de 2008) 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, 

efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer:         (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis;         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis;          (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
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c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, 

visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.         (Incluído 

pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando 

registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação 

superior.        (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas 

articulada concomitante e subseqüente, quando estruturados e organizados em etapas com 

terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a 

conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o 

trabalho.          (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3
o
  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento.         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 

base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 

aferidos e reconhecidos mediante exames. 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Da Educação Profissional e Tecnológica 

(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 
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Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva.           (Regulamento)  (Regulamento)       (Regulamento) 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, 

bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à 

educação profissional. 

Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação 

nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, 

da ciência e da tecnologia.          (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 1
o
  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos 

tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as 

normas do respectivo sistema e nível de ensino.         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 2
o
  A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:        (Incluído pela 

Lei nº 11.741, de 2008) 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;        (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

II – de educação profissional técnica de nível médio;         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 

2008) 

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.         (Incluído pela 

Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 3
o
  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-

se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.             (Incluído pela 

Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 

por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente 

de trabalho.           (Regulamento)(Regulamento)       (Regulamento) 

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 

objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos.           (Regulamento)  (Regulamento)       (Regulamento) 

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando 

registrados, terão validade nacional. 

Parágrafo único.  (Revogado).    (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 41.  O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 

conclusão de estudos.          (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos 

especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 

necessariamente ao nível de escolaridade.       (Regulamento)         (Regulamento) 

Art. 42.  As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos 

regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à 
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capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.          (Redação 

dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

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

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 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) 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:       (Regulamento) 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente;            (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 

2007). 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

tenham sido classificados em processo seletivo; 
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III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 

pelas instituições de ensino. 

Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo 

serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da 

relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma 

das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes 

do respectivo edital.            (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006)  

§ 1º. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo serão 

tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação 

nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das 

chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do 

respectivo edital.          (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006)     (Renumerado do parágrafo único 

para § 1º pela Lei nº 13.184, de 2015) 

§ 2º No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão 

prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários 

mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério 

inicial.            (Incluído pela Lei nº 13.184, de 2015) 

 § 3º  O processo seletivo referido no inciso II do caput considerará exclusivamente as 

competências, as habilidades e as expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento 

definidas na Base Nacional Comum Curricular, observado o disposto nos incisos I a IV 

do caput do art. 36.             (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

§ 3
o
  O processo seletivo referido no inciso II considerará as competências e as habilidades 

definidas na Base Nacional Comum Curricular.       (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização.      (Regulamento)        (Regulamento) 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 

instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após 

processo regular de avaliação. (Regulamento)        (Regulamento)       (Vide Lei nº 10.870, de 

2004) 

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela 

avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em 

desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de 

prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento.       

   (Regulamento)        (Regulamento)          (Vide Lei nº 10.870, de 2004) 

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 

acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a 

superação das deficiências. 
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§ 3
o
  No caso de instituição privada, além das sanções previstas no § 1

o
, o processo de 

reavaliação poderá resultar também em redução de vagas autorizadas, suspensão temporária de 

novos ingressos e de oferta de cursos.                (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017) 

§ 4
o
  É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com a 

aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar o interesse dos estudantes, comutar 

as penalidades previstas nos § 1
o
 e § 3

o
 em outras medidas, desde que adequadas para a superação 

das deficiências e irregularidades constatadas.                   (Incluído pela Medida Provisória nº 785, 

de 2017) 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 

mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. 

§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas 

dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 

professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas 

condições. 

§ 1
o
  As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas 

dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 

professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas 

condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas 

concomitantemente:         (Redação dada pela lei nº 13.168, de 2015) 

I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, 

obedecido o seguinte:          (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015) 

a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título ―Grade e Corpo 

Docente‖;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus 

cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma 

finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste 

inciso;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página 

específica para divulgação das informações de que trata esta Lei;            (Incluída pela lei nº 

13.168, de 2015) 

d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização;          (Incluída 

pela lei nº 13.168, de 2015) 

II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para 

a página referida no inciso I;           (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015) 

III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao 

público;           (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015) 

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das 

disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:           (Incluído pela lei nº 13.168, de 

2015) 
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a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser 

semestral;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas;           (Incluída pela lei 

nº 13.168, de 2015) 

c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos 

devem ser comunicados sobre as alterações;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

V - deve conter as seguintes informações:           (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015) 

a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior;             (Incluída 

pela lei nº 13.168, de 2015) 

b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas 

horárias;            (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que 

efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação 

profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente.      

    (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 

de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas 

de ensino. 

§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a 

distância. 

§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação 

nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna 

nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 

nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles 

conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo 

Conselho Nacional de Educação. 

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados 

por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-

se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só 

poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 

avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, 

para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.       (Regulamento) 
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Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão 

matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de 

cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar 

sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses 

critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos 

sistemas de ensino. 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 

que se caracterizam por:         (Regulamento)        (Regulamento) 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e 

nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do 

saber.        (Regulamento)        (Regulamento) 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 

outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 

previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo 

sistema de ensino;          (Regulamento) 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 

atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu 

meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais 

atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 

serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 

institucionais; 
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IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas 

leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 

convênios com entidades públicas e privadas. 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos 

seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 

sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus 

colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 

sobre:              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017) 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;              (Redação dada pela Lei nº 

13.490, de 2017) 

II - ampliação e diminuição de vagas;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017) 

III - elaboração da programação dos cursos;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 

2017) 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;              (Redação dada pela Lei 

nº 13.490, de 2017) 

V - contratação e dispensa de professores;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 

2017) 

VI - planos de carreira docente.              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017) 

§ 2
o
  As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, 

conforme acordo entre doadores e universidades.               (Incluído pela Lei nº 13.490, de 2017) 

§ 3
o
  No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao 

caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem 

beneficiadas.               (Incluído pela Lei nº 13.490, de 2017) 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto 

jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 

Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu 

pessoal.       (Regulamento)        (Regulamento) 

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as 

universidades públicas poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de 

cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; 
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II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 

concernentes; 

III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 

serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder 

mantenedor; 

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e 

funcionamento; 

VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, 

para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, 

financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 

§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que 

comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada 

pelo Poder Público. 

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes 

para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. 

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 

democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os 

segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em 

cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações 

estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao 

mínimo de oito horas semanais de aulas.          (Regulamento) 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.            (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
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§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 

classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária 

de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:          (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender 

às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 

menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 

respectivo nível do ensino regular. 

Art. 59-A.  O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades 

ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a 

execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse 

alunado.         (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015) 

Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os 

critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades 

responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de 

desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em 

regulamento. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização 

das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.       (Regulamento) 

Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do 

apoio às instituições previstas neste artigo.             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da Educação 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do 

educando, terá como fundamentos:       (Regulamento) 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:            (Redação dada pela 

Lei nº 12.014, de 2009) 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio;            (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades. 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 

títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;           (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim.         (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

 III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim; e              (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim.         (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso V do caput do 

art. 36.           (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por 

titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou 

das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V 

do caput do art. 36;        (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto 

pelo Conselho Nacional de Educação.        (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, terá como fundamentos:         (Incluído pela Lei nº 12.014, de 

2009) 
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I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho;            (Incluído pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em 

serviço;          (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em 

outras atividades.         (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal.           (Regulamento) 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 

(cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 

normal.          (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 

na modalidade normal.        (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, 

deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério.           (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar 

recursos e tecnologias de educação a distância.         (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 3º  A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, 

subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância.          (Incluído 

pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 4
o
  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos 

facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para 

atuar na educação básica pública.          (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 5
o
  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de 

profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional 

de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação 

plena, nas instituições de educação superior.           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 6
o
  O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado 

aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para 

formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE.             (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013) 

§ 7
o
  (VETADO).           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
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 § 8º  Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional 

Comum Curricular.           (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)          (Vide Medida 

Provisória nº 746, de 2016)  

§ 8
o
  Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional 

Comum Curricular.        (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)     (Vide Lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por 

meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo 

habilitações tecnológicas.             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere 

o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 

educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-

graduação.          (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores 

de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo 

diferenciado.               (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017) 

§ 1º  Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das 

redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo 

menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de 

graduação.                (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017) 

§ 2
o
 As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras 

licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames 

interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos 

cursos.                (Incluído pela Lei nº 13.478, de 2017) 

§ 3
o
 Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas 

universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura 

em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa.               (Incluído pela Lei nº 

13.478, de 2017) 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:            (Regulamento) 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 

ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 

queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 

no mínimo, trezentas horas. 
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Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em 

área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

§ 1
o
 A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 

funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino.         (Renumerado pela 

Lei nº 11.301, de 2006) 

§ 2
o
  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8

o
 do art. 201 da Constituição 

Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em 

educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de 

educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, 

as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.         (Incluído 

pela Lei nº 11.301, de 2006) 

§ 3
o
  A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 

elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da 

educação.         (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

TÍTULO VII 

Dos Recursos financeiros 

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 
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Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou 

Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para 

efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 

§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as 

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. 

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será 

considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que 

autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. 

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 

resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a 

cada trimestre do exercício financeiro. 

§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados 

os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia; 

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo 

dia; 

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do 

mês subseqüente. 

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização 

civil e criminal das autoridades competentes. 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 

realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os 

níveis, compreendendo as que se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento 

da qualidade e à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
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VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos 

incisos deste artigo; 

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 

escolar. 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 

realizadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos 

sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 

expansão; 

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou 

cultural; 

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, 

inclusive diplomáticos; 

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica 

e psicológica, e outras formas de assistência social; 

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a 

rede escolar; 

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em 

atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas 

e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do 

art. 165 da Constituição Federal. 

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de 

recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. 

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no 

cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de 

cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no custo dos 

insumos e as diversas modalidades de ensino. 

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a 

corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de 

ensino. 

§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que inclua a 

capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal 

ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 
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§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos 

de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo 

anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência 

direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que 

efetivamente freqüentam a escola. 

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, 

dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua 

responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número 

inferior à sua capacidade de atendimento. 

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao 

efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem 

prejuízo de outras prescrições legais. 

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 

II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades; 

IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a 

educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando 

houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o 

Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. 

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do 

Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à 

cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para 

oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 

objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 

históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. 
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Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da 

educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino 

e pesquisa. 

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, 

terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas 

comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 

§ 3
o
 No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos 

povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e 

de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas 

especiais.           (Incluído pela Lei nº 12.416, de 2011) 

Art. 79-A. (VETADO)            (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‗Dia Nacional da 

Consciência Negra‘.             (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.       

     (Regulamento)           (Regulamento) 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por 

instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma 

relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a 

autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 

cooperação e integração entre os diferentes sistemas.        (Regulamento) 

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens; 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, 

concessão ou permissão do poder público;              (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012) 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
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III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de 

canais comerciais. 

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde 

que obedecidas as disposições desta Lei. 

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos 

alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição. 

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a 

cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

 Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua 

jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.              (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 

2008) 

 Parágrafo único. (Revogado).    (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008) 

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de 

acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e 

pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 

rendimento e seu plano de estudos. 

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de 

concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que 

estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, ressalvados os direitos 

assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, 

também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia, nos termos da legislação específica. 

TÍTULO IX 

Das Disposições Transitórias 

 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. 

§ 2º O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 

atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade. 

§ 2
o
 O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 

atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) 

anos de idade.          (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

§ 2º  (Revogado). (Redação dada pela lei nº 12.796, de 2013) 
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§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 

I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir 

dos seis anos, no ensino fundamental; 

I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental, 

atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino:           (Redação dada pela 

Lei nº 11.114, de 2005) 

a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes 

escolares;            (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005) 

b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares públicas; e          (Incluída 

pela Lei nº 11.114, de 2005) 

c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva rede pública, 

resultante da incorporação dos alunos de seis anos de idade;            (Incluída pela Lei nº 11.114, de 

2005) 

§ 3
o
  O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, 

devem:            (Redação dada pela Lei nº 11.330, de 2006) 

I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino 

fundamental;              (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

I - (revogado);                 (Redação dada pela lei nº 12.796, de 2013) 

a) (Revogado)                (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

b) (Revogado)                (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

c) (Revogado)               (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 

escolarizados; 

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação a distância; 

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 

nacional de avaliação do rendimento escolar. 

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço.             (Revogado pela lei nº 12.796, de 

2013) 

§ 4º  (Revogado).  (Redação dada pela lei nº 12.796, de 2013) 

§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas 

urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 

§ 6º A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 

como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da 

Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. 

Art. 87-A.  (VETADO).          (Incluído pela lei nº 12.796, de 2013) 
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Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação 

educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data de 

sua publicação.           (Regulamento)         (Regulamento) 

§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta 

Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos. 

§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de 

oito anos. 

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 

três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. 

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta 

Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos 

órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, 

de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro de 

1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 

1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e 

quaisquer outras disposições em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Paulo Renato Souza                    Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.1996 
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I -RELATÓRIO 

O Ministério da Educação, em maio de 2000, remeteu ao Conselho Nacional de 

Educação, para apreciação, proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em cursos de nível superior, formulada por Grupo de Trabalho designado para este fim, 

composto por representantes das Secretarias de Educação Fundamental, Educação Média e 

Tecnológica e Educação Superior, sob a coordenação geral do Dr. Ruy Leite Berger Filho – 

Secretário de Educação Média e Tecnológica. 

O Conselho Nacional de Educação, em reunião  do Conselho Pleno do mês de julho  de 

2000, designou, para análise da proposta do Ministério da Educação, uma Comissão Bicameral 

composta pelos Conselheiros Edla Soares, Guiomar Namo de Mello, Nélio Bizzo e Raquel 

Figueiredo Alessandri Teixeira, da Câmara de Educação Básica, e Éfrem Maranhão, Eunice 

Durham, José Carlos de Almeida e Silke Weber, da Câmara de Educação Superior. Tendo como 

Presidente a Conselheira Silke Weber e como relatora a Conselheira Raquel Figueiredo 

Alessandri Teixeira, a Comissão fez vinte e uma reuniões entre agosto de 2000 e maio de 2001, 

a maioria delas contando com a contribuição de todos os seus integrantes, que se reve zaram ao 

longo do período, na participação de Encontros, Seminários, Conferências sobre Formação de 

Professores. O Conselheiro José Carlos de Almeida, no entanto, por problemas de agenda, 

solicitou desligamento da Comissão Bicameral em outubro de 2000, continuando a Comissão a 

se reunir com os demais componentes e com os representantes do Ministério da Educação, 

integrantes do Grupo de Trabalho que redigiu a Propostasubmetida 

à apreciação do Conselho Nacional de Educação, particularmente Maria Inês Laranjeira, Célia 

Carolino e Maria Beatriz Silva. 

O documento que hoje constitui esta Proposta de Diretrizes para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em cursos de nível superior, foi submetido à apreciação da 

comunidade educacional em cinco audiências públicas regionais, uma reunião institucional, 

uma reunião técnica e uma audiência pública nacional, nas datas, locais e com público 

especificados a seguir: 

Audiências públicas regionais em Porto Alegre (19.03.01), São Paulo (20.03.01), 

Goiânia (21.03.01), Recife (21.03.01), Belém (23.03.01), com a participação de  representantes 

da Associação Nacional de Pós- graduação e Pesquisa em Educação, Associação Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da 

Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Fórum dos Pró-Reitores de 

Graduação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Associação Nacional de 

Política e Administração na Educação, Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, Conselho 

de Reitores das Universidades Brasileiras, Fórum dos Diretores das Faculdades de Educação, 

Comissão Nacional de Formação de Professores, Sociedade Brasileira para o Progresso 

daCiência. 

Reunião institucional em Brasília (20.03.01), com a participação de representantes do 

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação , Fórum dos Conselhos Estaduais da Educação, Comissão Nacional de 

Formação de Professores e Ministério da Educação, com representantes da Secretaria de 
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Educação Fundamental, Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Secretaria de Educação 

Superior, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Educação Especial e Educação 

Ambiental. 

Reunião técnica em Brasília (17.04.01), com participação de representantes das 

comissões de especialistas da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Associação Nacional de História, Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, 

SociedadeBrasileiradoEnsinodeBiologia,SociedadeBrasileiradeFísica,Associaçãode Geógrafos 

Brasileiros, Associação Brasileira de Lingüística, Sociedade Brasileira de Enfermagem, 

Associação Brasileira de Computação, Fórum de Licenciaturas. 

Audiência pública nacional em Brasília (23.04.01), com a participação de representantes 

do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, Fórum dos Conselhos Estaduais 

de Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Sociedade Brasileira de 

Ensino de Biologia, Associação de Geógrafos Brasileiros, Fórum dos Pró-Reitores de 

Graduação, Sociedade Brasileira de Física, Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa 

em Educação, Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, Associação 

Nacional de Política e Administração na Educação, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, 

Comissão Nacional de Formação de Professores, ANDES –  Sindicato Nacional, Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática, Fórum de Diretores das Faculdades de Educação, Fórum 

Nacional em Defesa da Formação de Professores. 

A apresentação do documento ao Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, 

última instância antes do encaminhamento do mesmo à apreciação do senhor Ministro da 

Educação, se deu em 08 de maio de 2001. 

Feito este breve relato sobre o documento em si, será apresentada a seguir uma análise 

do contexto educacional nos últimos anos para, com base nela, fazer-se a proposta das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica. 

Durante os anos 80 e 90, o Brasil deu passos significativos no sentido de universalizar o 

acesso ao ensino fundamental obrigatório, melhorando o fluxo de matrículas e investindo na 

qualidade da aprendizagem nesse nível escolar. Mais recentemente, agregam-se a esse esforço o 

aumento da oferta de ensino médio e de educação infantil nos sistemas públicos, bemcomo 

o estabelecimento de diretrizes nacionais para os diferentes níveis da Educação Básica, 

considerando as características do debate nacional e internacional a respeito daeducação. 

A democratização do acesso e a melhoria da qualidade da educação básica vêm 

acontecendo num contexto marcado pela redemocratização do país e por profundas mudanças 

nas expectativas e demandas educacionais da sociedade brasileira. O avanço e a disseminação 

das tecnologias da informação e da comunicação está impactando as formas de convivência  

social, de organização do trabalho e do exercício da cidadania. A internacionalização da 
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economia confronta o Brasil com a necessidade indispensável de dispor de profissionais 

qualificados. Quanto mais o Brasil consolida as instituições políticas democráticas, fortalece os 

direitos da cidadania e participa da economia mundializada, mais se amplia o reconhecimento 

da importância da educação para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a 

superação das desigualdades sociais. 

Esse cenário apresenta enormes desafios educacionais que, nas últimas décadas, têm 

motivado a mobilização da sociedade civil, a realização de estudos e pesquisas e a 

implementação, por estados e municípios, de políticas educacionais orientadas por esse debate 

social e acadêmico visando a melhoria da educação básica. Entre as inúmeras dificuldades 

encontradas para essa implementação destaca-se o preparo inadequado dos professores cuja 

formação de modo geral, manteve predominantemente um formato tradicional, que não 

contempla muitas das características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade 

docente, entre as quais se destacam: 

 orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dosalunos; 

 comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dosalunos; 

 assumir e saber lidar com a diversidade existente entre osalunos; 

 incentivar atividades de enriquecimentocultural; 

 desenvolver práticasinvestigativas; 

 elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdoscurriculares; 

 utilizar novas metodologias, estratégias e materiais deapoio; 

 desenvolver hábitos de colaboração e trabalho emequipe. 

 

Este documento, incorporando elementos presentes na discussão mais ampla a respeito 

do papel dos professores no processo educativo, apresenta a base comum de  formação docente 

expressa em diretrizes, que possibilitem a revisão criativa dos  modelos hoje em vigor, a fimde: 

 fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das instituições 

formadoras; 

 fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos docentes 

formadores; 

 atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os currículos vivenciados, 

considerando as mudanças em curso na organização pedagógica e curricular da 

educaçãobásica; 

 dar relevo à docência como base da formação, relacionando teoria eprática; 

 promover a atualização de recursos bibliográficos e tecnológicos em todas as 

instituições ou cursos deformação. 

Importa destacar que, além das mudanças necessárias nos cursos de formação docente, a 

melhoria da qualificação profissional dos professores vai depender também de políticas que 

objetivem: 
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 fortalecer as características acadêmicas e profissionais do corpo docenteformador; 

 estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional contínuo para 

todos os professores do sistemaeducacional; 

 fortalecer os vínculos entre as instituições formadoras e o sistema educacional, suas 

escolas e seusprofessores; 

 melhorar a infra-estrutura institucional especialmente no que concerne a recursos 

bibliográficos etecnológicos; 

 formular, discutir e implementar um sistema de avaliação periódica e certificação de 

cursos, diplomas e competências deprofessores. 

 estabelecer níveis de remuneração condigna com a importância social do trabalho 

docente; 

 definir jornada de trabalho e planos de carreiras compatíveis com o exercício 

profissional. 

A proposta de diretrizes naciona is para a formação de professores para a educação 

básica brasileira busca também construir sintonia entre a formação de professores, os princípios 

prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para 

o ensino médio, e suas modalidades, bem como as recomendações constantes dos Parâmetros e 

Referenciais Curriculares para a educação básica elaborados pelo Ministério da Educação. 

Além disso, busca considerar iniciativas que vêm sendo tomadas no âmbito do 

Ministério da Educação, seja pela Secretaria de Educação Fundamental – SEF – que, 

coordenando uma discussão nacional sobre formação de Professores publicou os Referenciais 

para a Formação de Professores, seja pela Secretaria de Ensino Superior – SESu - que 

desencadeou em dezembro de 1997, com a contribuição das comissões de Especialistas e de 

Grupo Tarefa especial
1
, no tocante à formação de professores, um processo de revisão da 

Graduação, com a finalidade de subsidiar o Conselho Nacional de Educação na tarefa de 

instituir diretrizes curriculares nacionais para os diferentes cursos. 

O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares para a graduação, 

conduzido pela SESu, consolidou a direção da formação para três categorias de carreiras: 

Bacharelado Acadêmico; Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura. Dessa forma, a 

Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, terminalidade e integralidade própria 

em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de 

currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga 

formação de professores que ficou caracterizada como modelo ―3+1‖. 

Como toda proposta em educação, ela não parte do zero mas é fruto de um longo processo 

de crítica, reflexão e confronto entre diferentes concepções sobre a formação docente e suas 

práticas, para o qual contribuíram o pensamento acadêmico, a avaliação das políticas públicas 

em educação, os movimentos sociais, as experiências inovadoras em andamento em algumas 

Instituições de Ensino Superior. Ela busca descrever o contexto global e o nacional da reforma 

educacional no Brasil, o quadro legal que lhe dá suporte, e as linhas orientadoras das mudanças 

dos cursos de formação de professores. Com base no diagnóstico dos problemas detectados na 
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formação dos professores, ela apresenta princípios orientadores amplos e diretrizes para uma 

política de formação de professores, para sua organização no tempo e no espaço e para a 

estruturação doscursos. 

A proposta inclui a discussão das competências e áreas de desenvolvimento profissional 

que se espera promover nessa formação, além de sugestões para avaliação das 

mudanças. Sendo assim, é suficientemente flexível para abrigar diferentes desenhos 

institucionais, ou seja, as Diretrizes constantes deste documento aplicar-se-ão a todos os cursos 

de formação de professores em nível superior, qualquer que seja o locus institucional - 

Universidade ou ISE - áreas de conhecimento e/ou etapas da escolaridadebásica. 

Portanto, são orientadoras para a definição das Propostas de Diretrizes específicas para 

cada etapa da educação básica e para cada área de conhecimento, as quais por sua vez, 

informarão os projetos institucionais e pedagógicos de formação de professores. 

1. A REFORMA DA EDUCAÇÃOBÁSICA 

 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
2
 : sinalizando o futuro e 

traçando diretrizesinovadoras 

 

É necessário ressignificar o ensino de crianças, jovens e adultos para avançar na reforma 

das políticas da educação básica, a fim de sintonizá- las com as formas contemporâneas de 

conviver, relacionar-se com a natureza, construir e reconstruir as instituições sociais, produzir e 

distribuir bens, serviços, informações e conhecimentos e tecnologias, sintonizando-o com as 

formas contemporâneas de conviver e de ser. Ao longo dos anos 80 e da primeira metade dos 

90, as iniciativas inovadoras de gestão e de organização pedagógica dos sistemas de ensino e 

escolas nos estados e municípios deram uma importante contribuição prática para essa 

revisãoconceitual. 

O marco político-institucional desse processo foi a LDBEN. Incorporando lições, 

experiências e princípios aprendidos desde o início dos anos 80 por reformas localizadas em 

estados e municípios, a nova lei geral da educação brasileira sinalizou o futuro e traçou 

diretrizes inovadoras para a organização e a gestão dos sistemas de ensino da educaçãobásica. 

Comsua promulgação, o Brasil completa a primeira geração de reformas educacionais 

iniciada no começo dos anos 80, e que teve na Constituição seu próprio e importante marco 

institucional. O capítulo sobre educação da Carta Magna reclamava, no entanto, uma Lei que 

oregulamentasse.  

Entre as mudanças importantes promovidas pela nova LDBEN, vale destacar: (a) 

integração da educação infantil e do ensino médio como etapas da educação básica, a ser 

universalizada; (b) foco nas competências a serem constituídas na educação básica, 
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introduzindo um paradigma curricular novo, no qual os conteúdos constituem fundamentos para 

que os alunos possam desenvolver capacidades e constituir competências; (c) importância do 

papel do professor no processo de aprendizagem do aluno; (d) fortalecimento 

daescolacomoespaçodeensinoedeaprendizagemdoalunoedeenriquecimentocultural; 

(e) flexibilidade, descentralização e autonomia da escola associados à avaliação deresultados; 

(f) exigência de formação em nível superior para os professores de todas as etapas deensino; 

(g) inclusão da Educação de Jovens e Adultos como modalidade no Ensino Fundamental e 

Médio. 

 Reforma curricular: um instrumento para transformar em realidade as 

propostas da educaçãobásica 

O contexto atual traz a necessidade de promover a educação escolar, não como uma 

justaposição de etapas fragmentadas, mas numa perspectiva de continuidade articulada entre 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dando concretude ao que a legislação 

denomina educação básica e que possibilite um conjunto de aprendizagens e desenvolvimento 

de capacidades que todo cidadão – criança, jovem ou adulto – tem direito de desenvolver ao 

longo da vida, com a mediação e ajuda da escola. 

Com as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para as diferentes etapas da 

educação básica, o país dispõe hoje de um marco referencial para a organização pedagógica das 

distintas etapas da escolarização básica. Tomando como base a LDBEN e em colaboração com 

a sociedade e demais esferas federativas, os órgãos educacionais nacionais, executivos e 

normativos vêm interpretando e regulamentando esses paradigmas curriculares de modo 

inovador. 

As normas e recomendações nacionais surgem nos marcos de um quadro legal de 

flexibilização da gestão pedagógica e reafirmação da autonomia escolar e da diversidade 

curricular, que sinaliza o caminho para um regime de colaboração e um modelo de gestão mais 

contemporâneo para reger as relações entre o centro dos sistemas e as unidades escolares. 

Essa reforma curricular concebe a educação escolar como tendo um papel fundamental 

no desenvolvimento das pessoas e da sociedade, sendo um dos elementos essenciais para 

favorecer as transformações sociais necessárias. 

Além disso, as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de forma 

acelerada, exigem das pessoas novas aprendizagens, não somente no período de formação, mas 

ao longo da vida. Há também a questão da necessidade de aprendizagens ampliadas – além das 

novas formas de aprendizagem. Nos últimos anos, tem-se observado o uso cada vez mais 

disseminado dos computadores e de outras tecnologias, que trazem uma grande mudança em 

todos os campos da atividade humana. A comunicação oral e escrita convive cada dia  mais 

intensamente com a comunicação eletrônica, fazendo com que se possa compartilhar 

informações simultaneamente com pessoas de diferenteslocais. 

Com relação ao mundo do trabalho, sabe-se que um dos fatores de produção decisivo 

passa a ser o conhecimento e o controle do meio técnico-científico- informaciona l, 

reorganizando o poder advindo da posse do capital, da terra ou da mão-de-obra. O fato de o 
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conhecimento ter passado a ser um dos recursos fundamentais tende a criar novas dinâmicas 

sociais e econômicas, e também novas políticas, o que pressupõe que a formação deva ser 

complementada ao longo da vida, o que exige formação continuada. 

Nesse contexto, reforça-se a concepção de escola voltada para a construção de uma 

cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases culturais que lhes permitam 

identificar e posicionar-se frente às transformações em curso e incorporar-se na vida  produtiva 

e sócio-política. Reforça-se, também, a concepção de professor como profissional do ensino que 

tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua diversidade 

pessoal, social ecultural. 

Novas tarefas passam a se colocar à escola, não porque seja a única instância 

responsável pela educação, mas por ser a instituição que desenvolve uma prática educativa 

planejada e sistemática durante um período contínuo e extenso de tempo na vida das pessoas. 

E, também, porque é reconhecida pela sociedade como a instituição da aprendizagem e do 

contato com o que a humanidade pôde produzir como conhecimento, tecnologia, cultura. Novas 

tarefas, igualmente, se apresentam para os professores. 

No que se refere à faixa etária de zero a seis anos, considerando a diferença entre creche 

e pré-escolar, além dos cuidados essenciais, constitui hoje uma tarefa importante favorecer a 

construção da identidade e da autonomia da criança e o seu conhecimento de mundo. 

Com relação aos alunos dos ensinos fundamental e médio, é preciso estimulá- los a 

valorizar o conhecimento, os bens culturais, o trabalho e a ter acesso a eles autonomamente; a 

selecionar o que é relevante, investigar, questionar e pesquisar; a construir hipóteses, 

compreender, raciocinar logicamente; a comparar, estabelecer relações, inferir e generalizar; a 

adquirir confiança na própria capacidade de pensar e encontrar soluções. 

É também necessário que o aluno aprenda a relativizar, confrontar e respeitar  diferentes 

pontos de vista, discutir divergências, exercitar o pensamento crítico e reflexivo, comprometer-

se, assumirresponsabilidades. 

Além disso, é importante que aprendam a ler criticamente diferentes tipos de texto, 

utilizar diferentes recursos tecnológicos, expressar-se e comunicar-se em várias linguagens, 

opinar, enfrentar desafios, criar, agir de forma autônoma e que aprendam a diferenciar o espaço 

público do espaço privado, ser solidários, cooperativos, conviver com a diversidade, repudiar 

qualquer tipo de discriminação e injustiça. 

Do mesmo modo precisam ser consideradas as especificidades dos alunos das diversas 

modalidades de ensino, especialmente da Educação Indígena, da Educação de Jovens e Adultos, 

bem como dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

As novas tarefas atribuídas à escola e a dinâmica por elas geradas impõem a revisão da 

formação docente em vigor na perspectiva de fortalecer ou instaurar processos de mudança no 
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interior das instituições formadoras, respondendo às novas tarefas e aos desafios apontados, que 

incluem o desenvolvimento de disposição para atualização constante de modo a inteirar- 

se dos avanços do conhecimento nas diversas áreas, incorporando-os, bem como aprofundar a 

compreensão da complexidade do ato educativo em sua relação com a sociedade. Para isso, não 

bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão profunda de aspectos essenciais 

da formação de professores, tais como: a organização ins titucional, a definição e estruturação 

dos conteúdos para que respondam às necessidades da atuação do professor, os processos 

formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a 

vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, de modo a assegurar- lhes a 

indispensável preparação profissional. 

É certo que como toda profissão, o magistério tem uma trajetória construída 

historicamente. A forma como surgiu a profissão, as interferências do contexto sócio-político no 

qual ela esteve e está inserida, as exigências colocadas pela realidade social, as finalidades da 

educação em diferentes momentos e, conseqüentemente, o papel e o modelo de professor,  o 

lugar que a educação ocupou e ocupa nas prioridades de Estado, os movimentos e lutas da 

categoria e as pressões da população e da opinião pública em geral são alguns dos principais 

fatores determinantes do que foi, é e virá a ser a profissãomagistério. 

A formação de professores como preparação profissional passa a ter papel crucial, no 

atual contexto, agora para possibilitar que possam experimentar, em seu próprio processo de 

aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse novo cenário, 

reconhecendo-a como parte de uma trajetória de formação permanente ao longo da vida. 

 

2. SUPORTE LEGAL PARA A FORMAÇÃO DEPROFESSORES 

 

 

A LDBEN organiza a educação escolar anterior à superior em um mesmo segmento 

denominado educação básica. Integra, assim, a educação infantil e o ensino médio ao ensino 

fundamental obrigatório de oito anos. Esse conceito de educação básica aumenta a duração da 

escolaridade considerada base necessária para exercer a cidadania, inserir-se produtivamente no 

mundo do trabalho e desenvolver um projeto de vida pessoal autônomo. À extensão no tempo, 

deverá seguir-se, inevitavelmente, a ampliação da cobertura: se a educação é básica dos zero aos 

17 anos, então deverá ser acessível atodos. 

Uma educação básica unificada e ao mesmo tempo diversa, de acordo com o nível 

escolar, demandaum esforço para manter a especificidade que cada faixa etária de atendimento 

impõe às etapas da escolaridade básica. Mas exige, ao mesmo tempo, o prosseguimento dos 

esforços para superar rupturas seculares, não só dentro de cada etapa, como entre elas. Para isso, 

será indispensável superar, na perspectiva da Lei, as rupturas que também existem na formação 

dos professores de crianças, adolescentes e jovens. 

Quando define as incumbências dos professores, a LDBEN não se refere a nenhuma 

etapa específica da escolaridade básica. Traça um perfil profissional que independe do tipo de 

docência: multidisciplinar ou especializada, por área de conhecimento ou disciplina, para 

crianças, jovens ou adultos. 
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Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

1. participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento deensino; 

2. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento deensino; 

3. zelar pela aprendizagem dos alunos; 

4. estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menorrendimento; 

5. ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

6. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

 

As inovações que a LDBEN introduz nesse Artigo constituem indicativos legais 

importantes para os cursos de formação de professores: 

a) posicionando o professor como aquele a quem incumbe zelar pela aprendizagem do 

aluno – inclusive daqueles com ritmos diferentes de aprendizagem –, tomando como 

referência, na definição de suas responsabilidades profissionais, o direito de aprender 

do aluno, o que reforça a responsabilidade do professor com o sucesso na 

aprendizagem do aluno; 

 

b) associando o exercício da autonomia do professor, na execução de um plano de 

trabalho próprio, ao trabalho coletivo de elaboração da proposta pedagógica da 

escola; 

c) ampliando a responsabilidade do professor para além da sala de aula, colaborando na 

articulação entre a escola e acomunidade. 

Complementando as disposições do Artigo 13, a LDBEN dedica um capítulo 

específico à formação dos profissionais da educação, com destaque para os professores. Esse 

capítulo se inicia com os fundamentos metodológicos que presidirão a formação: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

1. a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação emserviços; 

2. aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. 
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É importante observar que a lei prevê que as características gerais da formação de 

professor devem ser adaptadas ou adequadas aos diferentes níveis e modalidades de ensino 

assim como a cada faixa etária. 

É preciso destacar a clareza perseguida pela Lei ao constituir a educação básica como 

referência principal para a formação dos profissionais da educação. 

Do ponto de vista legal, os objetivos e conteúdos de todo e qualquer cursoou programa 

de formação ou continuada de professores devem tomar como referência: os  Artigos 22, 27, 29, 

32, 35 e 36
3
da mesma LDBEN, bem como as normas nacionais instituídas pelo Ministério da 

Educação, em colaboração com o Conselho Nacional deEducação
4
. 

Mas há dois aspectos no Art. 61 que precisam ser destacados: a relação entre teoria e 

prática e o aproveitamento da experiência anterior. Aprendizagens significativas, que  remetem 

continuamente o conhecimento à realidade prática do aluno e às suas experiências, constituem 

fundamentos da educação básica, expostos nos artigos citados. Importa que constituam, 

também, fundamentos que presidirão os currículos de formação e continuada de professores. 

Para construir junto com os seus futuros alunos experiências significativas e ensiná- los a 

relacionar teoria e prática é preciso que a formação de professores seja orientada por situações 

equivalentes de ensino e deaprendizagem. 

Definidos os princípios, a LDBEN dedica os dois Artigos seguintes aos tipos e 

modalidades dos cursos de formação de professores e sua localização institucional: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

Art. 63. Os Institutos Superiores de Educação manterão: 

1. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o Curso Normal 

Superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensinofundamental; 

2. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educaçãobásica; 

3. programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. 

Merecem nota alguns pontos desses dois Artigos: (a) a definição de todas as 

licenciaturas como plenas; (b) a reafirmação do ensino superior como nível desejável para a 

formação do professor da criança pequena (educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental), meta que será reafirmada nas disposições transitórias da lei, como se verámais 
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adiante; (c) a abertura de uma alternativa de organização para essa formação em Curso Normal 

Superior. 

O outro ponto de destaque nos Artigos 62 e 63 refere-se à criação dos Institutos 

Superiores de Educação (ISE). Coerente com o princípio de flexibilidade da LDBEN, a 

Resolução CNE 01/99 deixa em aberto a localização dos ISE – dentro ou fora da estrutura 

universitária – e os posiciona como instituições articuladoras. Para tanto, determina a existência 

de uma direção ou coordenação responsável por articular a elaboração, execução e avaliação do 

projeto institucional, promovendo assim condições formais de aproximação entre as diferentes 

licenciaturas e conseqüentemente o desenvolvimento da pesquisa sobre os objetos de ensino. 

Aborda ainda, dentre outras questões, princípios de formação, competências a serem 

desenvolvidas, formas de organização dos Institutos atribuindo- lhes caráter articulador, 

composição de seu corpo docente, carga horária dos cursos e finalidades do Curso Normal 

Superior. Aos ISE é atribuída a função de oferecer formação de professores para atuar na 

educaçãobásica. 

O Decreto 3276/99, alterado pelo Decreto 3554/2000 regulamenta a formação básica 

comum que, do ponto de vista curricular, constitui-se no principal instrumento de aproximação 

entre a formação dos professores das diferentes etapas da educaçãobásica. 

Esta regulamentação foi motivo de parecer nº 133/01 da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação, no qual fica evidenciado que a formação de professores 

para atuação multidisciplinar terá que ser oferecida em cursos de licenciatura plena, eliminando-

se, portanto a possibilidade de uma obtenção mediante habilitação. 

Aliás, pelo próprio parecer fica esclarecido que: 

a. quando se tratar de universidades e de centros universitários os referidos cursos 

poderão ser oferecidos preferencialmente como Curso Normal Superior ou como 

curso com outra denominação, desde que observadas estas diretrizes para  formação 

de professores para educação básica em nível superior e respectivas diretrizes 

curriculares específicas para educação infantil e anos inicias doensino; 

b. as instituições não universitárias terão que criar Institutos Superiores De Educação, 

caso pretendam formar professores em nível superior para a educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental, e esta formação deverá ser oferecida em Curso 

Normal Superior, obedecendo ao disposto na resolução CNE/CP01/99. 

A formação em nível superior de todos os professores que atuam na educação básica é 

uma meta a ser atingida em prazo determinado, conforme Artigo 87 das Disposições 

Transitórias da LDBEN: 

Lei. 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano após a publicaçãodesta 
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Parágrafo 4
o
 – Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados portreinamento em serviço. 

Nesse quadro legal, e tendo em vista as necessidades educacionais do país, a revisão  

da formação de professores para a educação básica é um desafio a ser enfrentado de 

imediato, de forma inovadora, flexível e plural, para assegurar efetivamente a 

concretização do direito do aluno de aprender naescola. 

3. QUESTÕES A SEREM ENFRENTADAS NA FORMAÇÃOPROFESSORES 

 

As questões a serem enfrentadas na formação são históricas. No caso da formação nos 

cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase está contida na formação nos 

conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a opção natur al que possibilitaria, como 

apêndice, também, o diploma de licenciado. Neste sentido, nos cursos existentes, é a atuação do 

físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha importância, sendo que a atuação 

destes como ―licenciados‖ torna-se resid ual e é vista, dentro dos muros da universidade, como 

―inferior‖, em meio à complexidade dos conteúdos da ―área‖, passando muito mais como 

atividade ―vocacional‖ ou que permitiria grande dose de improviso e auto- formulação do ―jeito 

de daraula‖. 

Além do mais, as deficiências da estrutura curricular e, inclusive, a abreviação indevida 

dos cursos, na forma de licenciaturas curtas e de complementação pedagógica, freqüentemente 

simplificaram tanto o domínio do conteúdo quanto a qualificação profissional do 

futuroprofessor. 

E ainda, a ausência de um projeto institucional que focalizasse os problemas e as 

especificidades das diferentes etapas e modalidades da educação básica, estabelecendo o 

equilíbrio entre o domínio dos conteúdos curriculares e a sua adequação à situação pedagógica, 

continuam sendo questões a serem enfrentadas. 

A revisão do processo de formação de professores, necessariamente, tem que enfrentar 

problemas no campo institucional e no campo curricular, que precisam estar claramente 

explicitados. Dentre os principais,destacam-se: 

 No campoinstitucional 

 Segmentação da formação dos professores e descontinuidade na 

formação dos alunos da educaçãobásica 

Ao longo da história da educação no Brasil o distanciamento e a diferença do nível de 

exigência existentes entre a formação de professores polivalentes e especialistas por área de 

conhecimento ou disciplina permaneceram por muito tempo depois de terem sido enfrentadas 

nos países onde a escolaridade foi universalizada. 

Certamente, é difícil justificar pesos e medidas tão diferentes: que para lecionar até a 

quarta série do ensino fundamental é suficiente que o professor tenha uma formação em nível 
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de ensino médio, enquanto que, para lecionar a partir da quinta série, seja exigido um curso 

superior de quatro anos, pois a tarefa tem nível de complexidade similar nos dois casos. 

A desarticulação na formação dos professores que atuam em diferentes níveis  reproduz 

e contribui para a dispersão na prática desses profissionais e, portanto, certamente repercute na 

trajetória escolar dos alunos da educação básica. A busca de um projeto para a educação básica 

que articule as suas diferentes etapas implica que a formação de seus professores tenha como 

base uma propostaintegrada. 

 Submissão da proposta pedagógica à organizaçãoinstitucional 

 

A proposta pedagógica e a organização institucional de um curso de formação de 

professores devem estar intimamente ligadas, uma vez que a segunda tem, ou deveria ter, como 

função, dar condições à primeira. Na prática, o que temos assistido mais comumente é a 

organização institucional determinando a organização curricular, quando deveria ser exatamente 

o contrário, também, porque ela própria tem papel formador. Isso certamente ocorre, como 

acima mencionado, nos cursos de licenciatura que funcionam como anexos do curso de 

bacharelado, o que impede a construção de um curso com identidade própria. 

Assim também deve-se lembrar que o estágio necessário à formação dos futuros 

professores fica prejudicado pela ausência de espaço institucional que assegure um tempo de 

planejamento conjunto entre os profissionais dos cursos de formação e os da escola de educação 

básica que receberá os estagiários. 

 Isolamento das escolas deformação 

 

Muitos estudos têm-se concentrado na questão da abertura e do enraizamento  da escola 

na comunidade, como uma imposição de novos tempos. Advertem que a escola tem que passar a 

ser mais mobilizadora e organizadora de um processo cujo movimento deve envolver os pais e a 

comunidade. É também necessário integrar os diversos espaços educacionais que existem na 

sociedade, ajudando a criar um ambiente científico e cultural, que amplie o horizonte de 

referência do exercício da cidadania. Além disso, há que se discutir e superar o isolamento das 

escolas entresi. 

Na diversificação dos espaços educacionais, estão incluídos, entre outros, a televisão e 

os meios de comunicação de massa em geral, as tecnologias, o espaço da produção, o campo 

científico e o da vivência social. 

Se a abertura das escolas à participação da comunidade é fundamental, da mesma forma, 

as instituições formadoras precisam penetrar nas novas dinâmicas culturais e satisfazer às 

demandas sociais apresentadas à educação escolar. 

 Distanciamento entre as instituições de formação de professores e os 

sistemas de ensino da educaçãobásica 

As diretrizes para os diversos segmentos do sistema escolar brasileiro definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação e os Parâmetros e Referenciais Curriculares propostos pelo 
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Ministério de Educação raramente fazem parte dos temas abordados na formação de professores 

como um todo. 

O estudo e a análise de propostas curriculares de Secretarias Estaduais e/ou  Municipais 

e de projetos educativos das escolas também ficam, em geral, ausentes da formação dos 

professores dos respectivos estados e municípios. O resultado é que a grande maioria dos 

egressos desses cursos desconhecem os documentos que tratam desses temas ou os conhecem 

apenassuperficialmente. 

A familiaridade com esses documentos e a sua inclusão nos cursos de formação, para 

conhecimento, análise e aprendizagem de sua utilização, é condição para que os professores 

possam inserir-se no projeto nacional, estadual e municipal de educação. 

 No campo curricular 

 Desconsideração do repertório de conhecimento dos professores em 

formação 

Aqui, o problema é o fato de o repertório de conhecimentos prévios dos professores em 

formação nem sempre ser considerado no planejamento e desenvolvimento das ações 

pedagógicas. Esse problema se apresenta de forma diferenciada. Uma delas diz respeito aos 

conhecimentos que esses alunos possuem, em função de suas experiências anteriores de vida 

cotidiana e escolar. A outra forma ocorre quando os alunos dos cursos de formação, por 

circunstâncias diversas, já têm experiência como professores e, portanto, já construíram 

conhecimentos profissionais na prática e, mesmo assim, estes conhecimentos acabam não sendo 

considerados/tematizados em seu processo deformação.Mas, há também problemas causados 

pelo fa to de se idealizar que esses alunos ―deveriam saber‖ determinados conteúdos, sem se 

buscar conhecer suas experiências reais como estudantes, para subsidiar o planejamento das 

ações de formação. Estudos mostram que os ingressantes nos cursos superiores, em geral, e nos 

cursos de formação de professores, em particular, têm, muitas vezes, formação insuficiente, em 

decorrência da baixa qualidade dos cursos da educação básica que lhes foram oferecidos. Essas 

condições reais, nem sempre são levadas em conta pelos formadores, ou seja, raramente são 

considerados os pontos de partida  e as necessidades de aprendizagem dessesalunos. 

Para reverter esse quadro de desconsideração do repertório de conhecimentos dos 

professores em formação, é preciso que os cursos de preparação de futuros professores tomem 

para si a responsabilidade de suprir as eventuais deficiências de escolarização básica que os 

futuros professores receberam tanto no ensino fundamental como no ensino médio. 

 Tratamento inadequado dosconteúdos 

 

Nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas 

eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos se ele não compreender, 

com razoável profundidade e com a necessária adequação à situação escolar, os conteúdos das 

áreas do conhecimento que serão objeto de sua atuação didática, os contextos em que se 

inscrevem e as temáticas transversais ao currículo escolar. 
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Entretanto, nem sempre há clareza sobre quais são os conteúdos que o professor em 

formação deve aprender, em razão de precisar saber mais do que vai ensinar, e quais os 

conteúdos que serão objeto de sua atividade de ensino. São, assim, freqüentemente 

desconsideradas a distinção e a necessária relação que existe entre o conhecimento do objeto de 

ensino, de um lado e, de outro, sua expressão escolar, também chamada de transposição 

didática. 

Sem a mediação da transposição didática, a aprendizagem e a aplicação de estratégias e 

procedimentos de ensino tornam-se abstratas, dissociando teoria e prática. Essa aprendizagem é 

imprescindível para que, no futuro, o professor seja capaz tanto deselecionar conteúdos como de 

eleger as estratégias mais adequadas para a aprendizagem dos alunos, considerando sua 

diversidade e as diferentes faixas etárias. 

Nos cursos atuais de formação de professor, salvo raras exceções, ou se dá grande ênfase 

à transposição didática dos conteúdos, sem sua necessária ampliação e solidificação – 

pedagogismo, ou se dá atenção quase que exclusiva a conhecimentos que o estudante deve 

aprender – conteudismo , sem considerar sua relevância e sua relação com os conteúdos que ele 

deverá ensinar nas diferentes etapas da educação básica. 

Os cursos de formação de professores para atuação multidisciplinar, geralmente, 

caracterizam-se por tratar superficialmente (ou mesmo não tratar) os conhecimentos sobre os 

objetos de ensino com os quais o futuro professor virá a trabalhar. Não instigam o diálogo com 

a produção contínua do conhecimento e oferecem poucas oportunidades de reinterpretá- lo para 

os contextos escolares no qualatuam. 

Enquanto isso, nos demais cursos de licenciatura, que formam especialistas por área de 

conhecimento ou disciplina, é freqüente colocar-se o foco quase que exclusivamente nos 

conteúdos específicos das áreas em detrimento de um trabalho mais aprofundado sobre os 

conteúdos que serão desenvolvidos no ensino fundamental e médio. É preciso indicar com 

clarezaparaoalunoqualarelaçãoentreoqueestáaprendendonalicenciaturaeocurrículoque ensinará 

no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio. Neste segundo caso, é preciso 

identificar, entre outros aspectos, obstáculos epistemológicos, obstáculos didáticos, relação desses 

conteúdos com o mundo real, sua aplicação em outras disciplinas, sua inserção histórica. Esses dois 

níveis de apropriação do conteúdodevem estar presentes na formação do professor. 

3.2.3- Falta de oportunidades para desenvolvimento cultural 

 

A ampliação do universo cultural é, hoje, uma exigência colocada para a maioria dos 

profissionais. No caso dos professores, ela é mais importante ainda. No entanto, a maioria dos 

cursos existentes ainda não se compromete com essa exigência. 

Muitos dos professores em formação, como sabemos, não têm acesso a livros, revistas, 

vídeos, filmes, produções culturais de naturezas diversas. A formação, geralmente, não se 
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realiza em ambientes planejados para serem culturalmente ricos, incluindo leituras,  discussões 

informais, troca de opiniões, participação em movimentos sociais, debates sobre temas atuais, 

exposições, espetáculos e outras formas de manifestação cultural eprofissional. 

A universalização do acesso à educação básica aponta para uma formação voltada à 

construção da cidadania, o que impõe o tratamento na escola de questões sociais atuais. Para 

que esta tarefa seja efetivamente realizada é preciso que os professores de todos os segmentos 

da escolaridade básica tenham uma sólida e ampla formação cultural. 

 Tratamento restrito da atuaçãoprofissional 

 

A formação de professores fica, geralmente, restrita à sua preparação para a regência de 

classe, não tratando das demais dimensões da atuação profissional como sua participação no 

projeto educativo da escola, seu relacionamento com alunos e com a comunidade. Ficam 

ausentes também, freqüentemente, as discussões sobre as temáticas relacionadas mais 

propriamente ao sistema educacional e à atuação dos professores, restringindo a vivência de 

naturezaprofissional. 

 Concepção restrita deprática 

  

Nos cursos de formação de professores, a concepção dominante, conforme já 

mencionada, segmenta o curso em dois pólos isolados entre si: um caracteriza o trabalho na sala 

de aula e o outro, caracteriza as atividades de estágio. O primeiro pólo supervaloriza os 

conhecimentos teóricos, acadêmicos, desprezando as práticas como importante fonte de 

conteúdos da formação. Existe uma visão aplicacionista das teorias. O segundo pólo, 

supervaloriza o fazer pedagógico, desprezando a dimensão teórica dos conhecimentos como 

instrumento de seleção e análise contextual das práticas. Neste caso, há uma visão ativista da 

prática. Assim, são ministrados cursos de teorias prescritivas e analíticas, deixando para os 

estágios o momento de colocar esses conhecimentos em prática. 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como uma 

dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em 

que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos 

momentos em que se exercita a atividade profissional. 

O planejamento e a execução das práticas no estágio devem estar apoiados nas reflexões 

desenvolvidas nos cursos de formação. A avaliação da prática, por outro lado, constitui 

momento privilegiado para uma visão crítica da teoria e da estrutura curricular do curso. Trata-

se, assim, de tarefa para toda a equipe de formadores e não, apenas, para o ―supervisor de 

estágio‖. 

Outro problema refere-se à organização do tempo dos estágios, geralmente curtos e 

pontuais: é muito diferente observar um dia de aula numa classe uma vez por semana, por 

exemplo, e poder acompanhar a rotina do trabalho pedagógico durante um período contínuo em 

que se pode ver o desenvolvimento das propostas, a dinâmica do grupo e da própria escola e 
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outros aspectos não observáveis em estágios pontuais. Além disso, é completamente inadequado 

que a ida dos professores às escolas aconteça somente na etapa final de sua formação, pois isso 

não possibilita que haja tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões do trabalho de 

professor, nem permite um processo progressivo de aprendizado. 

A idéia a ser superada, enfim, é a de que o estágio é o espaço reservado à prática, 

enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria. 

 Inadequação do tratamento dapesquisa 

 

Do mesmo modo que a concepção restrita da prática contribui para dissociá-la da teoria, 

a visão excessivamente acadêmica da pesquisa tende a ignorá- la como componente constitutivo 

tanto da teoria como da prática. 

Teorias são construídas sobre pesquisas. Certamente é necessário valorizar esta pesquisa 

sistemática que constitui o fundamento da construção teórica. Dessa forma a familiaridade com 

a teoria só pode se dar por meio do conhecimento das pesquisas que lhe dão sustentação. De 

modo semelhante, a atuação prática possui uma dimensão investigativa e constitui uma forma 

não de simples reprodução mas de criação ou, pelo menos, de recriação do conhecimento. A 

participação na construção de um projeto pedagógico institucional, a elaboração de um 

programa de curso e de planos de aula envolvem pesquisa bibliográfica, seleção de material 

pedagógico etc. que implicam uma atividade investigativa que precisa ser valorizada. 

A formação de professores para os diferentes segmentos da escola básica tem sido 

realizada muitas vezes em instituições que não valorizam a prática investigativa. Além de não 

manterem nenhum tipo de pesquisa e não perceberem a dimensão criativa que emerge da 

própria prática, não estimulam o contato e não viabilizam o consumo dos produtos da 

investigação sistemática. Com isso, a familiaridade com os procedimentos de investigação e 

com o processo histórico de produção e disseminação de conhecimento é, quando muito, apenas 

um item a mais em alguma disciplina teórica, sem admitir sua relevância para os futuros 

professores. Essa carência os priva de um elemento importante para a compreensão da 

processualidade da produção e apropriação de conhecimento e da provisoriedade das certezas 

científicas. 

 Ausência de conteúdos relativos às tecnologias da informação e das 

comunicações 

Se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação está sendo colocado 

como um importante recurso para a educação básica, evidentemente, o mesmo deve valer para a 

formação de professores. No entanto, ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o 

futuro professor aprenda a usar, no exercício da docência, computador, rádio, vídeo- cassete, 

gravador, calculadora, internet e a lidar com programas e softwares educativos. Mais raras, 

ainda, são as possibilidades de desenvolver, no cotidiano do curso, os conteúdos curriculares 

das diferentes áreas e disciplinas, por meio das diferentestecnologias. 
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De um modo geral, os cursos de formação eximem-se de discutir padrões éticos 

decorrentes da disseminação da tecnologia e reforçam atitudes de resistência, que muitas vezes, 

disfarçam a insegurança que sentem os formadores e seus alunos-professores em formação, 

para imprimir sentido educativo ao conteúdo das mídias, por meio da análise, da crítica e da 

contextualização, que transformam a informação veiculada, massivamente, em conhecimento. 

Com abordagens que vão na contramão do desenvolvimento tecnológico da sociedade 

contemporânea, os cursos raramente preparam os professores para atuarem como fonte e 

referência dos significados que seus alunos precisam imprimir ao conteúdo da mídia. Presos às 

formas tradicionais de interação face a face, na sala de aula real, os cursos de formação ainda 

não sabem como preparar professores que vão exercer o magistério nas próximas duas décadas, 

quando a mediação da tecnologia vai ampliar e diversificar as formas de interagir e 

compartilhar, em tempos e espaços nunca antesimaginados. 

Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das comunicações no 

desenvolvimento dos cursos de formação de professores, preparando-os para a finalidade mais 

nobre da educação escolar: a gestão e a definição de referências éticas, científicas e estéticas 

para a troca e negociação de sentido, que acontece especialmente na interação e no trabalho 

escolar coletivo. Gerir e referir o sentido será o mais importante e o professor precisará aprender 

a fazê- lo em ambientes reais e virtuais. 

 Desconsideração das especificidades próprias dos níveis e/ou 

modalidades de ensino em que são atendidos os alunos da 

educaçãobásica 

O sistema educacional brasileiro atende, na educação básica, a algumas demandas 

diferenciadas e bem caracterizadas. 

A existência de um contingente ainda expressivo de jovens de 15 anos e mais com 

nenhuma escolaridade, acrescido daquele que não deu prosseguimento a seu processo de 

escolarização, faz da educação de jovens e adultos um programa especial que visa a dar 

oportunidades educacionais apropriadas aos brasileiros que não tiveram acesso ao ensino 

fundamental e ensino médio na idade própria. 

No Brasil, um curso de formação de professores não pode deixar de lado a questão da 

educação de jovens e adultos, que ainda é uma necessidade social expressiva. Inúmeras 

experiências apontam a necessidade de pensar a especificidade desses alunos e de superar a 

prática de trabalhar com eles da mesma forma que se trabalha com os alunos do ensino 

fundamental ou médio regular. Apesar de se tratar das mesmas etapas de escolaridade (ensino 

fundamental e médio), os jovens e adultos, por estarem em outros estágios de vida, têm 

experiências, expectativas, condições sociais e psicológicas que os distanciam do mundo 

infantil e adolescente, o que faz com que os professores que se dedicam a esse trabalho devam 

ser capazes de desenvolver metodologias apropriadas, conferindo significado aos currículos e às 

práticas de ensino. A construção de situações didáticas eficazes e significativas requer 
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compreensão desse universo, das causas e dos contextos sociais e institucionais que configuram 

a situação de aprendizagem dos seus alunos. 

Os cursos de formação devem oferecer uma ênfase diferencial aos professores que 

pretendem se dedicar a essa modalidade de ensino, mudando a visão tradicional desse professor 

de ―voluntário‖ para um profissional com qualificação específica. 

A educação básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de integração 

dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos sistemas de ensino. 

Isso exige que a formação dos professores das diferentes etapas da educação básica inclua 

conhecimentos relativos à educação desses alunos. 

No âmbito da deficiência mental, é necessário aprofundar a reflexão sobre os critérios de 

constituição de classes especiais, em razão da gravidade que representa o encaminhamento de 

alunos para tais classes. Em muitas situações, esse encaminhamento vem sendo orientado pelo 

equívoco de considerar como manifestação de deficiência o que pode ser dificuldade de 

aprendizagem. Esse quadro tem promovido a produção de uma pseudo deficiência, terminando 

por manter em classes especiais para portadores de deficiência mental, alunos  que, na 

realidade, não o são. Os limites enfrentados pela realização de diagnósticos que apontem com 

clareza a deficiência mental, fazem com que, na formação profissional, os professores devam 

preparar-se para tratar dessaquestão. 

As temáticas referentes à Educação de Jovens e Adultos, à Educação Especial e 

Educação Indígena, raramente estão presentes nos cursos de formação de professores, embora 

devessem fa zer parte da formação comum a todos, além de poderem constituir áreas de 

aprofundamento, caso a instituição formadora avalie que isso se justifique. A construção 

espacial para alunos cegos, a singularidade lingüística dos alunos surdos, as formas de 

comunicação dos paralisados cerebrais, são, entre outras, temáticas a serem consideradas. 

 

 Desconsideração das especificidades próprias das etapas da educação 

básica e das áreas do conhecimento que compõem o quadro curricular 

na educaçãobásica 

 

Há ainda a necessidade de se discutir a formação de professores para algumas áreas de 

conhecimento desenvolvidas no ensino fundamental, como Ciências Naturais ou Artes, que 

pressupõem uma abordagem equilibrada e articulada de diferentes disciplinas (Biologia, 

Física,Química, Astronomia, Geologia etc, no caso de Ciências Naturais) e diferentes 

linguagens (da Música, da Dança, das Artes Visuais, do Teatro, no caso de Arte), que, 

atualmente, são ministradas por professores preparados para ensinar apenas uma dessas 

disciplinas ou linguagens. A questão a ser enfrentada é a da definição de qual é a formação 

necessária para que os professores dessas áreas possam efetivar as propostas contidas nas 

diretrizescurriculares. 
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Na formação de professores para as séries finais do ensino fundamental e para o  ensino 

médio, por força da organização disciplinar presente nos currículos escolares, predomina uma 

visão excessivamente fragmentada doconhecimento. 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade previstas na organização curricular 

daquelas etapas da educação básica requerem um redimensionamento do enfoque disciplinar 

desenvolvido na formação de professores. Não se trata, obviamente, de negar a formação 

disciplinar, mas de situar os saberes disciplinares no conjunto do conhecimento escolar. 

No ensino médio, em especial, é requerida a compreensão do papel de cada saber 

disciplinar particular, considerada sua articulação com outros saberes previstos em uma mesma 

área da organização curricular. Os saberes disciplinares são recortes de uma mesma área e, 

guardam, portanto, correlações entre si. Da mesma forma, as áreas, tomadas em conjunto, 

devem também remeter-se umas às outras, superando a fragmentação e apontando a construção 

integral do currículo. 

A superação da fragmentação, portanto, requer que a formação do professor para atuar 

no ensino médio contemple a necessária compreensão do sentido do aprendizado em cada área, 

além do domínio dos conhecimentos e competências específicos de cada saber disciplinar. 

 

II - VOTO DARELATORA 

 

1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA UMA REFORMA DA FORMAÇÃO 

DEPROFESSORES 

Diante dos desafios a serem enfrentados e considerando as mudanças necessárias em 

relação à formação de professores das diferentes etapas e modalidades da educação básica, é 

possível propor alguns princípios norteadores de uma reforma curricular dos cursos de 

formação de professores. 

Para atender à exigência de uma escola comprometida com a aprendizagem do aluno 

importa que a formação docente seja ela própria agente de crítica da tradicional visão de 

professor como alguém que se qualifica unicamente por seus dotes pessoais de sensibilidade, 

paciência e gosto no trato com crianças, adolescentes e jovens e adultos. É preciso enfrentar o 

desafio de fazer da formação de professores uma formação profissional de alto nível. Por 

formação profissional, entende-se a preparação voltada para o atendimento das demandas de um 

exercício profissional específico que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica. 

1.1 A concepção de competência é nuclear na orientação do curso de formação  

deprofessores 

 

Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que 

saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação. 
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Atuar com profissionalismo exige do professor, não só o domínio dos conhecimentos 

específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão das questões envolvidas 

em seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade 

pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente  a própria atuação e 

o contexto em que atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade 

profissional a que pertence e com asociedade. 

Nessa perspectiva, a construção de competências, para se efetivar, deve se refletir nos 

objetos da formação, na eleição de seus conteúdos, na organização institucional, na abordagem 

metodológica, na criação de diferentes tempos e espaços de vivência para os professores em 

formação, em especial na própria sala de aula e no processo deavaliação. 

A aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação 

teórico-prática, ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer 

articulado com a reflexão. 

As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem ―emsituação‖ e, 

portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem no estritamente prático. A 

aprendizagem por competências permite a articulação entre teoria e prática e supera a 

tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, definindo-se pela capacidade de mobilizar 

múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na 

reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal, 

para responder às diferentes demandas das situações detrabalho. 

Cursos de formação em que teoria e prática são abordadas em momentos diversos, com 

intenções e abordagens desarticuladas, não favorecem esse processo. O desenvolvimento de 

competências pede uma outra organização do percurso de aprendizagem, no qual o exercício 

das práticas profissionais e da reflexão sistemática sobre elas ocupa um lugar central. 

 É imprescindível que haja coerência ent re a formação oferecida e a prática 

esperada do futuroprofessor 

 

 A simetriainvertida 

A preparação do professor tem duas peculiaridades muito especiais: ele aprende a 

profissão no lugar similar àquele em que vai atuar, porém, numa situação invertida. Isso implica 

que deve haver coerência entre o que se faz na formação e o que dele se espera como 

profissional. Além disso, com exceção possível da educação infantil, ele certamente já viveu 

como aluno a etapa de escolaridade na qual irá atuar como professor. 

O conceito de simetria invertida ajuda a descrever um aspecto da profissão e da prática 

de professor, que se refere ao fato de que a experiência como aluno, não apenas no cursos de 

formação docente, mas ao longo de toda a sua trajetória escolar, é constitutiva do papel que 

exercerá futuramente como docente. 



364  

A compreensão desse fato evidencia a necessidade de que o futuro professor 

experiencie, como aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, 

capacidades e modos de organização que se pretende venham a ser concretizados nas suas 

práticas pedagógicas. Nesta perspectiva, destaca-se a importância do projeto pedagógico do 

curso de formação na criação do ambiente indispensável para que o futuro professor aprenda as 

práticas de construção coletiva da proposta pedagógica da escola onde virá a atuar. 

A consideração da simetria invertida entre situação de formação e de exercício não 

implica em tornar as situações de aprendizagem dos cursos de formação docente 

mecanicamente análogas às situações de aprendizagem típicas da criança e do jovem na 

educação média. Não se trata de infantilizar a educação do professor, mas de torná-la uma 

experiência análoga à experiência de aprendizagem que ele deve facilitar a seus futuros alunos. 

 Concepção deaprendizagem 

 

É comum que professores em formação não vejam o conhecimento como algo que está 

sendo construído, mas apenas como algo a ser transmitido. Também é freqüente não 

considerarem importante compreender as razões explicativas subjacentes a determinados fatos, 

tratados tão-somente de formadescritiva. 

Os indivíduos constroem seus conhecimentos em interação com a realidade, com os 

demais indivíduos e colocando em uso suas capacidades pessoais. O que uma pessoa pode 

aprender em determinado momento depende das possibilidades delineadas pelas formas de 

pensamento de que dispõe naquela fase de desenvolvimento, dos conhecimentos que já 

construiu anteriormente e das situações de aprendizagem vivenciadas. É, portanto,  determinant 

e o papel da interação que o indivíduo mantém com o meio social e, particularmente, com 

aescola. 

O processo de construção de conhecimento desenvolve-se no convívio humano, na 

interação entre o indivíduo e a cultura na qual vive, na e com a qual se forma e para a qual se 

forma. Por isso, fala-se em constituição de competências, na medida em que o indivíduo se 

apropria de elementos com significação na cultura. 

A constituição das competências é requerimento à própria construção de conhecimentos, 

o que implica, primeiramente, superar a falsa dicotomia que poderia opor conhecimentos e 

competências. Não há real construção de conhecimentos sem que resulte, do mesmo 

movimento, a construção de competências. 

Na relação entre competências e conhecimentos, há que considerar ainda que a 

constituição da maioria das competências objetivadas na educação básica atravessa as 

tradicionais fronteiras disciplinares, segundo as quais se organiza a maioria das escolas, e exige 

um trabalho integrado entre professores das diferentes disciplinas ou áreas afins. 
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Decorre daí, a necessidade de repensar a perspectiva metodológica, propiciando 

situações de aprendizagem focadas em situações-problema ou no desenvolvimento de projetos 

que possibilitem a interação dos diferentes conhecimentos, que podem estar organizados em 

áreas ou disciplinas, conforme o desenho curricular da escola. 

Situações escolares de ensino e aprendizagem são situações comunicativas, nas quais 

alunos e professores coparticipam, concorrendo com influência igualment e decisiva para o 

êxito do processo. 

Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos possam e 

devam contribuir para que a aprendizagem se realize, nada pode substituir a atuação do próprio 

aluno na tarefa de construir significados sobre os conteúdos da aprendizagem. É ele quem vai 

modificar, enriquecer e, portanto, construir novos e mais potentes instrumentos de ação 

einterpretação. 

Se pretendemos que a formação promova o compromisso do professor com as 

aprendizagens de seus futuros alunos, é fundamental que os formadores também assumam esse 

compromisso em relação aos futuros professores, começando por levar em conta suas 

características individuais, experiências de vida, inclusive, asprofissionais. 

Assim é preciso que eles próprios – os professores – sejam desafiados por situações- 

problema que os confrontem com diferentes obstáculos, exigindo superação e que experienciem 

situações didáticas nas quais possam refletir, experimentar e ousar agir, a partir dos 

conhecimentos que possuem. 

 Concepção deconteúdo 

 

Os conteúdos definidos para um currículo de formação profissional e o tratamento que a 

eles deve ser dado assumem papel central, uma vez que é basicamente na aprendizagem de 

conteúdos que se dá a construção e o desenvolvimento de competências. No seu conjunto, o 

currículo precisa conter os conteúdos necessários ao desenvolvimento das competências 

exigidas para o exercício profissional e precisa tratá- los nas suas diferentes dimensões: na sua 

dimensão conceitual – na forma de teorias, informações, conceitos; na sua dimensão 

procedimental – na forma do saber fazer e na sua dimensão atitudinal – na forma de valores e 

atitudes que estarão em jogo na atuação profissional e devem estar consagrados no projeto 

pedagógico da escola. 

 

É imprescindível garantir a articulação entre conteúdo e método de ensino, na opção 

didática que se faz. Portanto, não se deve esquecer aqui a importância do tratamento 

metodológico. Muitas vezes, a incoerência entre o conteúdo que se tem em mente e a 

metodologia usada leva a aprendizagens muito diferentes daquilo que se deseja ensinar. Para 

que a aprendizagem possa ser, de fato, significativa, é preciso que os conteúdos sejam 

analisados e abordados de modo a formarem uma rede de significados. 
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 Concepção deavaliação 

 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita 

diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados alcançados considerando as 

competências a serem constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente 

necessárias. 

Quando a perspectiva é de que o processo de formação garanta o desenvolvimento de 

competências profissionais, a avaliação destina-se à análise da aprendizagem dos futuros 

professores, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação e tem, 

também, a finalidade de certificar sua formação profissional. Não se presta a punir os que não 

alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades 

de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no 

próprio desenvolvimento profissional. 

Dessa forma, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos resultados e dos 

instrumentos de avaliação e auto-avaliação são imprescindíveis, pois favorecem a consciência 

do professor em formação sobre o seu processo de aprendizagem, condição para esse 

investimento. Assim, é possível conhecer e reconhecer seus próprios métodos de pensar, 

utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de auto-regular a própria aprendizagem, 

descobrindo e planejando estratégias para diferentes situações. 

Tendo a atuação do professor natureza complexa, avaliar as competências no processo 

de formação é, da mesma forma, uma tarefa complexa. As competências para o trabalho 

coletivo têm importância igual à das competências mais propriamente individuais, uma vez que 

é um princípio educativo dos mais relevantes. Avaliar também essa aprendizagem é, portanto, 

fundamental. 

Em qualquer um desses casos, o que se pretende avaliar não é só o conhecimento 

adquirido, mas a capacidade de acioná- lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. 

Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se puderem diagnosticar 

o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos. 

Embora seja mais difícil avaliar competências profissionais do que domínio de 

conteúdos convencionais, há muitos instrumentos para isso. Algumas possibilidades: 

identificação e análise de situações educativas complexas e/ou problemas em uma dada 

realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados num contexto 

observado; elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de indicadores oferecidos pelo 

formador; definição de intervenções adequadas, alternativas às que forem consideradas 

inadequadas; planejamento de situações didáticas consonantes com um modelo teórico 

estudado; reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de 

estágio; participação em atividades de simulação; estabelecimento de prioridades de 

investimento em relação à própriaformação. 

1.3 A pesquisa é elemento essencial na formação profissional do professor 
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O professor, como qualquer outro profissional, lida com situações que não se repetem 

nem podem ser cristalizadas no tempo. Portanto precisa, permanentemente, fazer ajustes entre o 

que planeja ou prevê e aquilo que acontece na interação com os alunos. Boa parte dos ajustes 

têm que ser feitos em tempo real ou em intervalos relativamente curtos, minutos e horas na 

maioria dos casos – dias ou semanas, na hipótese mais otimista – sob risco de passar a 

oportunidade de intervenção no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, os resultados 

das ações de ensino são previsíveis apenas em parte. O contexto no qual se efetuam é complexo 

e indeterminado, dificultando uma antecipação dos resultados do trabalho pedagógico. 

Ensinar requer dispor e mobilizar conhecimentos para improvisar, isto é, agir em 

situações não previstas, intuir, atribuir valores e fazer julgamentos que fundamentem a ação da 

forma mais pertinente e eficazpossível. 

Por essas razões, a pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do  trabalho 

de professor refere-se, antes de mais nada, a uma atitude cotidiana de busca de compreensão dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e à autonomia na interpretação da 

realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos deensino. 

Portanto, o foco principal do ensino da pesquisa nos cursos de formação docente é o 

próprio processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos escolares na educação básica. 

É importante todavia, para a autonomia dos professores, que eles saibam como são 

produzidos os conhecimentos que ensina, isto é, que tenham noções básicas dos contextos e dos 

métodos de investigação usados pelas diferentes ciências, para que não se tornem meros 

repassadores de informações. Esses conhecimentos são instrumentos dos quais podem lançar 

mão para promover levantamento e articulação de informações, procedimentos necessários para 

ressignificar continuamente os conteúdos de ensino, contextualizando-os nas situações reais. 

Além disso, o acesso aos conhecimentos produzidos pela investigação acadêmica nas 

diferentes áreas que compõem seu conhecimento profissional alimenta o seu desenvolvimento 

profissional e possibilita ao professor manter-se atualizado e fazer opções em relação aos 

conteúdos, à metodologia e à organização didática dos conteúdos que ensina. 

Assim, para que a postura de investigação e a relação de autonomia se concretizem, o 

professor necessita conhecer e saber usar determinados procedimentos de pesquisa: 

levantamento de hipóteses, delimitação de problemas, registro de dados, sistematização de 

informações, análise e comparação de dados, verificação etc. 

Com esses instrumentos, poderá, também, ele próprio, produzir e socializar 

conhecimento pedagógico de modo sistemático. Ele produz conhecimento pedagógico quando 

investiga, reflete, seleciona, planeja, organiza, integra, avalia, articula experiências, recria e cria 

formas de intervenção didática junto aos seus alunos para que estes avancem em suas 

aprendizagens. 
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O curso de formação de professores deve, assim, ser fundamentalmente um espaço de 

construção coletiva de conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem. 

Não se pode esquecer ainda que é papel do professor da educação básica desenvolver 

junto a seus futuros alunos postura investigativa. Assim, a pesquisa constitui um instrumento de 

ensino e um conteúdo de aprendizagem na formação, especialmente importante para a análise 

dos contextos em que se inserem as situações cotidianas da escola, para construção de 

conhecimentos que ela demanda e para a compreensão da própria implicação na tarefa de 

educar. Ela possibilita que o professor em formação aprenda a conhecer  a realidade para  além 

das aparências, de modo que possa intervir considerando as múltiplas relações envolvidas nas 

diferentes situações com que se depara, referentes aos processos de aprendizagem e a vida 

dosalunos. 

 

2. DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DEPROFESSORES 

 

 Concepção, Desenvolvimento eAbrangência 

 

Conceber e organizar um curso de formação de professores implica: a) definir o 

conjunto de competências necessárias à atuação profissional; b) tomá-las como norteadoras 

tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização 

institucional e da gestão da escola de formação. 

 

2.1.1 – A formação deve garantir os conhecimentos da escolaridade básica 

 

O desenvolvimento das competências profissionais do professor pressupõe que os 

estudantes dos cursos de formação docente tenham construído os conhecimentos e desenvolvido 

as competências previstas para a conclusão da escolaridade básica. 

Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos que não domina nem a constituição de 

significados que não possui ou a autonomia que não teve oportunidade de construir. É, portanto, 

imprescindível que o professor em preparação para trabalhar na educação básica demonstre que 

desenvolveu ou tenha oportunidade de desenvolver, de modo sólido e pleno, as competências 

previstas para os egressos da educação básica, tais como estabelecidas na LDBEN e nas 

diretrizes/parâmetros/referenciais curriculares nacionais da educação básica. Isto é condição 

mínima indispensável para qualificá- lo como capaz de lecionar na educação infantil, no ensino 

fundamental ou no ensinomédio. 

Sendo assim, a formação de professores terá que garantir que os aspirantes à docência 

dominem efetivamente esses conhecimentos. Sempre que necessário, devem ser oferecidas 

unidades curriculares de complementação e consolidação dos conhecimentos lingüísticos, 

matemáticos, das ciências naturais e das humanidades. 
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Essa intervenção deverá ser concretizada por programas ou ações especiais, em módulos 

ou etapas a serem oferecidos a todos os estudantes, não podendo ser  feita  por meio de simples 

"aulas de revisão", de modo simplificado e sem o devido aprofundamento. Tais assuntos 

preferencialmente devem ser abordados numa perspectiva que inclua as questões de 

ordemdidática. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem 

ser usados como balizadores de um diagnóstico a ser, necessariamente, realizado no início da 

formação. 

 O desenvolvimento das competências exige que a formação 

contemple os difere ntes âmbitos do conhecimento 

profissional doprofessor. 

A atuação profissional do professor define os diferentes âmbitos que subsidiam o 

desenvolvimento das competências mencionadas no item 2.3 deste documento e que incluem 

cultura geral e profissional; conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; conhecimento sobre 

a dimensão cultural, social e política da educação; conteúdos das áreas de ensino; conhecimento 

pedagógico; conhecimento advindo da experiência. Esses âmbitos estão intimamente 

relacionados entre si e não exclusivamente vinculados a uma ou outra área/disciplina. 

 A seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação 

básica deve orientar-se por e ir além daquilo que os 

professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade. 

Para atuação multidisciplinar ou em campos específicos do conhecimento, aquilo que  o 

professor precisa saber para ensinar não é equivalente ao que seu aluno vai aprender: além dos 

conteúdos definidos para as diferentes etapas da escolaridade nas quais o futuro professor 

atuará, sua formação deve ir além desses conteúdos, incluindoconhecimentos necessariamente a 

eles articulados, que compõem um campo de ampliação e aprofundamento daárea. 

Isso se justifica porque a compreensão do processo de aprendizagem dos conteúdos 

pelos alunos da educação básica e uma transposição didática adequada dependem do domínio 

desses conhecimentos. Sem isso, fica impossível construir situações didáticas que 

problematizem os conhecimentos prévios com os quais, a cada momento, crianças, jovens e 

adultos se aproximam dos conteúdos escolares, desafiando-os a novas aprendizagens, 

permitindo a constituição de saberes cada vez mais complexos e abrangentes. 

A definição do que um professor de atuação multidisciplinar precisa sabersobre as 

diferentes áreas de conhecimento não é tarefa simples. Quando se afirma que esse professor 

precisa conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento que 

serão objeto de sua atividade docente, o que se quer dizer não é que ele tenha um conhecimento 

tão estrito, basicamente igual ao que vai ensinar, como também não se pretende que ele tenha 

um conhecimento tão aprofundado e amplo como o do especialista por área de conhecimento. 
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Da mesma forma, definir o que um professor especialista, em uma determinada área de 

conhecimento, precisa conhecer sobre ela, não é fácil. Também, nesse caso, é fundamental que o 

currículo de formação não se restrinja aos conteúdos a serem ensinados e inclua outros que 

ampliem o conhecimento da área em questão. Entretanto, é fundamental que ampliação e 

aprofundamento do conhecimento tenham sentido para o trabalho do futuro professor. 

 

 - Os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser 

tratados de modo articulado com suas didáticasespecíficas. 

Nas últimas décadas, cresceram os estudos e as pesquisas que têm a aprendizagem e o 

ensino de cada uma das diferentes áreas de conhecimento como objeto de estudo. Em algumas 

áreas, e para determinados aspectos do ensino e da aprendizagem, esse crescimento foi mais 

significativo do que em outras. Porém,  pode-se afirmar que em todas elas há investigações 

emandamento. 

Essas pesquisas ajudam a criar didáticas específicas para os diferentes objetos de ensino 

da educação básica e para seus conteúdos. Assim, por exemplo, estudos sobre a psicogênese da 

língua escrita trouxeram dados para a didática na área de Língua Portuguesa, especialmente no 

que se refere à alfabetização. Do mesmo modo, na área de Matemática, tem havido progressos 

na produção de conhecimento sobre aprendizagem de números, operações etc que fundamentam 

uma didática própria para o ensino desses conteúdos. 

Os professores em formação precisam conhecer os conteúdos definidos nos currículos da 

educação básica, pelo desenvolvimento dos quais serão responsáveis, as didáticas próprias de 

cada conteúdo e as pesquisas que as embasam. É necessário tratá- los de modo articulado,o que 

significa que o estudo dos conteúdos da educação básica que irão ensinar deverá estar associado 

à perspectiva de sua didática e a seusfundamentos. 

 A avaliação deve ter como finalidades a orientação do trabalho dos 

formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu 

processo de aprendizagem e a qualificação de profissionais com 

condições de iniciar acarreira. 

Tomando-se como princípio o desenvolvimento de competências para a atividade 

profissional, é importante colocar o foco da avaliação na capacidade de acionar conhecimentos 

e de buscar outros, necessários à atuaçãoprofissional. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem devem ser diversificados -  para o que é 

necessário transformar formas convencionais e criar novos instrumentos. Avaliar as 

competências dos futuros professores é verificar não apenas se adquiriram os conhecimentos 

necessáriosmastambémse,quantoecomofazemusodelespararesolversituações-problema 
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– reais ou simuladas – relacionadas, de alguma forma, com o exercício da profissão. Sendo 

assim, a avaliação deve apoiar-se em indicadores obtidos do desenvolvimento de competências 

obtidas pela participação dos futuros professores em atividades regulares do curso, pelo 

empenho e desempenho em atividades especialmente preparadas por solicitação dos 

formadores, e pelos diferentes tipos de produção doaluno. 

A avaliação deve ser realizada mediante critérios explícitos e compartilhados com os 

futuros professores, uma vez que o que é objeto de avaliação representa uma referência 

importante para quem é avaliado, tanto para a orientação dos estudos como para a identificação 

dos aspectos considerados mais relevantes para a formação em cada momento do curso. Isso 

permite que cada futuro professor vá investindo no seu processo de aprendizagem, construindo 

um percurso pessoal deformação. 

Assim, é necessário, também, prever instrumentos de auto-avaliação, que favoreçam o 

estabelecimento de metas e exercício da autonomia em relação à própria formação. Por outro 

lado, o sistema de avaliação da formação deve estar articulado a um programa de 

acompanhamento e orientação do futuro professor para a superação das eventuais dificuldades. 

 

A aprendizagem deve ser orientada pelo princípio metodológico geral que pode ser 

traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problemas como  uma 

das estratégias didáticasprivilegiadas. 

 Competências a serem desenvolvidas na formação da educaçãobásica 

 

O conjunto de competências ora apresentado pontua demandas importantes, oriundas da 

análise da atuação profissional e assenta-se na legislação vigente e diretrizes curriculares 

nacionais, mas não pretende esgotar tudo o que uma escola de formação  pode  oferecer  aos seus 

alunos. Elas devem ser complementadas e contextualizadas pelas competências específicas 

próprias de cada etapa e de cada área do conhecimento a ser contemplada na formação. 

 Competências referentes ao comprometimento com os valores 

inspiradores da sociedadedemocrática 

 

 Pautar-se por princípios da ética democrática: dignidade humana, justiça, 

respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade, para 

atuação como profissionais e comocidadãos; 

 Orientar suas escolhas e decisões metodológicas e didáticas por valores 

democráticos e por pressupostos epistemológicoscoerentes. 

 Reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em seus 

aspectos sociais, culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas 

dediscriminação. 
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 Zelar pela dignidade profissional e pela qualidade do trabalho escolar sob sua 

responsabilidade 

 

2.2.2- Competências referentes à compreensão do papel social da escolaCompreender 

o processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem  na escola e nas suas relações 

com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e atuar sobre ele; 

 

 Utilizar conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e social, 

para compreender o contexto e as relações em que está inserida a prática 

educativa; 

 Participar coletiva e cooperativamente da elaboração, gestão, desenvolvimento e 

avaliação do projeto educativo e curricular da escola, atuando em diferentes 

contextos da prática profissional, além da sala de aula; 

 Promover uma prática educativa que leve em conta as características dos alunos 

e de seu meio social, seus temas e necessidades do mundo contemporâneo e os 

princípios, prioridades e objetivos do projeto educativo e curricular; 

 Estabelecer relações de parceria e colaboração com os pais dos alunos, de modo 

a promover sua participação na comunidade escolar e a comunicação entre eles e 

aescola. 

 

 Competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 

socializados, de seus significados em diferentes contextos e de sua 

articulação interdisciplinar 

 

 Conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas/disciplinas de 

conhecimento que serão objeto da atividade docente, adequando-os às atividades 

escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação básica. 

 Ser capaz de relacionar os conteúdos básicos referentes às áreas/disciplinas de 

conhecimento com: (a) os fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da 

atualidade; (b) os fatos significativos da vida pessoal, social e profissional dos 

alunos; 

 Compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas/disciplinas de 

conhecimento, e articular em seu trabalho as contribuições dessasáreas; 

 Ser proficiente no uso da Língua Portuguesa e de conhecimentos matemáticos 

nas tarefas, atividades e situações sociais que forem relevantes para seu 

exercícioprofissional; 
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 Fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a 

aumentar as possibilidades de aprendizagem dosalunos; 

 

 Competências referentes ao domínio do conhecimentopedagógico 

 

 Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento 

das áreas ou disciplinas a serem ensinadas, das temáticas sociais transversais  ao 

currículo escolar, dos contextos sociais considerados relevantes para a 

aprendizagem escolar, bem como as especificidades didáticasenvolvidas; 

 Utilizar modos diferentes e flexíveis de organização do tempo, do espaço e de 

agrupamento dos alunos, para favorecer e enriquecer seu processo de 

desenvolvimento eaprendizagem; 

 Manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger as 

mais adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das 

atividades propostas e as características dos própriosconteúdos; 

 Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, 

diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes 

situações; 

 Gerir a classe, a organização do trabalho, estabelecendo uma relação de 

autoridade e confiança com os alunos; 

 Intervir nas situações educativas com sensibilidade, acolhimento e afirmação 

responsável de suaautoridade; 

 Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de 

seus resultados, formular propostas de intervenção pedagógica, considerando o 

desenvolvimento de diferentes capacidades dosalunos; 

 

 Competências referentes ao conhecimento de processos de investigação 

que possibilitem o aperfeiçoamento da práticapedagógica 

 Analisar situações e relações interpessoais que ocorrem na escola, com o 

distanciamento profissional necessário à suacompreensão; 

 Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente, investigando o 

contexto educativo e analisando a própria práticaprofissional; 

 Utilizar-se dos conhecimentos para manter-se atualizado em relação aos 

conteúdos de ensino e ao conhecimentopedagógico; 
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 Utilizar resultados de pesquisa para o aprimoramento de sua prática profissional. 

 

 Competências referentes ao gerenciamento do próprio 

desenvolvimento profissional 

 Utilizar as diferentes fontes e veículos de informação, adotando uma atitude de 

disponibilidade e flexibilidade para mudanças, gosto pela leitura e empenho no 

uso da escrita como instrumento de desenvolvimentoprofissional; 

 Elaborar e desenvolver projetos pessoais de estudo e trabalho, empenhando-se 

em compartilhar a prática e produzir coletivamente; 

 Utilizar o conhecimento sobre a organização, gestão e financiamento dos 

sistemas de ensino, sobre a legislação e as políticas públicas referentes à 

educação para uma inserção profissionalcrítica. 

 

 Conhecimentos para o desenvolvimentoprofissional. 

 

A definição dos conhecimentos exigidos para o desenvolvimento profissional origina- se 

na identificação dos requisitos impostos para a constituição das competências. Desse modo, 

além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, requer a sua 

inserção no debate contemporâneo mais amplo, que envolve tanto questões culturais, sociais, 

econômicas, como conhecimentos sobre o desenvolvimento humano e a própria docência. 

 

 Cultura geral eprofissional 

Uma cultura geral ampla favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, a 

possibilidade de produzir significados e interpretações do que se vive e de fazer conexões – o 

que, por sua vez, potencializa a qualidade da intervençãoeducativa. 

Do modo como é entendida aqui, cultura geral inclui um amplo espectro de temáticas: 

familiaridade com as diferentes produções da cultura popular e erudita e da cultura de massas e 

a atualização em relação às tendências de transformação do mundocontemporâneo. 

A cultura profissional, por sua vez, refere-se àquilo que é próprio da atuação do 

professor no exercício da docência. Fazem parte desse âmbito temas relativos às tendências da 

educação e do papel do professor no mundo atual. 

É necessário, também, que os cursos de formação ofereçam condições para que os 

futuros professores aprendam a usar tecnologias de informação e comunicação, cujo domínio é 

importante para a docência e para as demais dimensões da vidamoderna. 
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 Conhecimento sobre crianças, jovens eadultos 

 

A formação de professores deve assegurar o conhecimento dos aspectos físicos, 

cognitivos, afetivos e emocionais do desenvolvimento individual tanto de uma perspectiva 

científica quanto relativa às representações culturais e às práticas sociais de diferentes grupos e 

classes sociais. Igualmente relevante é a compreensão das formas diversas pelas quais as 

diferentes culturas atribuem papéis sociais e características psíquicas a faixas etáriasdiversas. 

A formação de professores deve assegurar a aquisição de conhecimentos sobre o 

desenvolvimento humano e a forma como diferentes culturas caracterizam as diferentes faixas 

etárias e as representações sociais e culturais dos diferentes períodos: infância, adolescência, 

juventude e vida adulta. Igualmente importante é o conhecimento sobre as peculiaridades dos 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

Para que possa compreender quem são seus alunos e identificar as necessidades de 

atenção, sejam relativas aos afetos e emoções, aos cuidados corporais, de nutrição e saúde, 

sejam relativas às aprendizagens escolares e de socialização, o professor precisa conhecer 

aspectos psicológicos que lhe permitam atuar nos processos de aprendizagem e socialização; ter 

conhecimento do desenvolvimento físico e dos processos de crescimento, assim como dos 

processos de aprendizagem dos diferentes conteúdos escolares em diferentes momentos do 

desenvolvimento cognitivo, das experiências institucionais e do universo cultural e social em 

que seus alunos se inserem. São esses conhecimentos que o ajudarão a lidar com a diversidade 

dos alunos e trabalhar na perspectiva da escola inclusiva. 

É importante que, independentemente da etapa da escolaridade em que o futuro 

professor vai atuar, ele tenha uma visão global sobre esta temática, aprofundando seus 

conhecimentos sobre as especificidades da faixa etária e das práticas dos diferentes grupos 

sociais com a qual vai trabalhar. 

 Conhecimento sobre a dimensão cultural, social, política e econômica 

da educação 

 

Este âmbito, bastante amplo, refere-se a conhecimentos relativos à realidade social e 

política brasileira e sua repercussão na educação, ao papel social do professor, à discussão das 

leis relacionadas à infância, adolescência, educação e profissão, às questões da ética e da 

cidadania, às múltiplas expressões culturais e às questões de poder associadas a todos esses 

temas. 
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Diz respeito, portanto, à necessária contextualização dos conteúdos
5
, assim como o 

tratamento dos Temas Transversais 
6
 – questões sociais atuais que permeiam a prática educativa, 

como ética, meio ambiente,saúde, pluralidade cultural, a prática a prática educativa, como ética, 

meio ambiente, saúde, pluralidade, sexualidade, trabalho, consumo e outras - seguem o mesmo 

princípio: o compromisso da educação básica com a formação para a cidadania e buscam a 

mesma finalidade: possibilitar aos alunos a construção de significados e a necessária 

aprendizagem de participaçãosocial. 

Igualmente, as políticas públicas da educação, dados estatísticos, quadro geral da 

situação da educação no país, relações da educação com o trabalho, as relações entre escola e  

sociedade, são informações essenciais para o conhecimento do sistema educativo e, ainda, a 

análise da escola como instituição – sua organização, relações internas e externas – concepção 

de comunidade escolar, gestão escolar democrática, Conselho Escolar e projeto pedagógico da 

escola, entre outros. 

 

 Conteúdos das áreas de conhecimento que são objeto deensino 

 

Incluem-se aqui os conhecimentos das áreas que são objeto de ensino em cada uma das 

diferentes etapas da educação básica. O domínio desses conhecimentos é condição essencial 

para a construção das competências profissionais apresentadas nestasdiretrizes. 

Nos cursos de formação para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental 

é preciso incluir uma visão inovadora em relação ao tratamento dos conteúdos das áreas de 

conhecimento, dando a eles o destaque que merecem e superando abordagens infantilizadas de 

sua apropriação peloprofessor. 

Nos cursos de formação para as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, a 

inovação exigida para as licenciaturas é a identificação de procedimentos de seleção, 

organização e tratamento dos conteúdos, de forma diferenciada daquelas utilizadas em cursos de 

bacharelado; nas licenciaturas, os conteúdos disciplinares específicos da área são eixos 

articuladores do currículo, que devem articular grande parte do saber pedagógico necessário ao 

exercício profissional e estarem constantemente referidos ao ensino da disciplina para as faixas 

etárias e as etapas correspondentes da educaçãobásica. 

Em ambas as situações é importante ultrapassar os estritos limites disciplinares, 

oferecendo uma formação mais ampla na área de conhecimento, favorecendo o 

desenvolvimento de propostas de trabalho interdiscip linar, na educação básica. 

São critérios de seleção de conteúdos, na formação de professores para a educação 

básica, as potencialidades que eles têm no sentido de ampliar: 

a) a  visão  da  própria  área  de  conhecimentoqueo professor em formação deve 

construir; 
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b) o domínio de conceitos e de procedimentos que o professor em formação 

trabalhará com seus alunos da educaçãobásica; 

c) as conexões que ele deverá ser capaz de estabelecer entre conteúdos de sua área com 

as de outras áreas, possibilitando umaabordagem de contextos significativos. 

 

São critérios de organização de conteúdos, as formas que possibilitam: 

a) ver cada objeto de estudo em articulação com outros objetos da mesma área ou da 

área afim; 

b) romper com a concepção linear de organização dos temas, que impede o 

estabelecimento de relações, de analogiasetc. 

 

Dado que a formação de base, no contexto atual da educação brasileira,  é muitas  vezes 

insuficiente, será muitas vezes necessária a oferta de unidades curriculares de complementação 

e consolidação desses conhecimentos básicos. Isso não deve ser feito por meio de simples "aulas 

de revisão", de modo simplificado e sem o devido aprofundamento. Essa intervenção poderá ser 

concretizada por programas ou ações especiais, em módulos ou etapas a serem oferecidos aos 

professores em formação. As Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio devem ser usados como balizadores de um diagnóstico a ser, 

necessariamente, realizado logo no início daformação. 

Convém destacar a necessidade de contemplar na formação de professores conteúdos 

que permitam analisar valores e atitudes. Ou seja, não basta tratar conteúdos de natureza 

conceitual e/ou procedimental. É imprescindível que o futuro professor desenvolva a 

compreensão da natureza de questões sociais, dos debates atuais sobre elas, alcance clareza 

sobre seu posicionamento pessoal e conhecimento de como trabalhar com os alunos. 

 Conhecimentopedagógico 

 

Este âmbito refere-se ao conhecimento de diferentes concepções sobre temas próprios da 

docência, tais como, currículo e desenvolvimento curricular, transposição didática,  contrato 

didático, planejamento, organização de tempo e espaço, gestão de classe, interação grupal, 

criação, realização e avaliação das situações didáticas, avaliação de aprendizagensdos alunos, 

consideração de suas especificidades, trabalho diversificado, relação professor-aluno, análises 

de situações educativas e de ensino complexas, entre outros. São deste âmbito, também, as 

pesquisas dos processos de aprendizagem dos alunos e os procedimentos para produção de 

conhecimento pedagógico pelo professor. 

 Conhecimento advindo daexperiência 

 

O que está designado aqui como conhecimento advindo da experiência é, como o nome 

já diz, o conhecimento construído ―na‖ e ―pela‖ experiência. Na verdade, o que se pretende com 

este âmbito é dar destaque à natureza e à forma com que esse conhecimento é constituído pelo 



378  

sujeito. É um tipo de conhecimento que não pode ser construído de outra forma senão na prática 

profissional e de modo algum pode ser substituído pelo conhecimento ―sobre‖ esta prática. 

Saber – e aprender – um conceito, ou uma teoria é muito diferente de saber – e aprender – a 

exercer um trabalho. Trata-se, portanto, de aprender a ―ser‖professor. 

Perceber as diferentes dimensões do contexto, analisar como as situações se constituem 

e compreender como a atuação pode interferir nelas é um aprendizado permanente, na medida 

em que as questões são sempre singulares e novas respostas precisam ser construídas. A 

competência profissional do professor é, justamente, sua capacidade de criar soluções 

apropriadas a cada uma das diferentes situações complexas e singulares que enfrenta. 

Assim, este âmbito de conhecimento está relacionado às práticas próprias da atividade 

de professor e às múltiplas competências que as compõem e deve ser valorizado em si  mesmo. 

Entretanto, é preciso deixar claro que o conhecimento experiencial pode ser enriquecido quando 

articulado a uma reflexão sistemática. Constrói-se, assim, em conexão com o conhecimento 

teórico, na medida em que é preciso usá- lo para refletir sobre a experiência,interpretá-la, 

atribuir-lhesignificado. 

 Organização institucional da formação deprofessores 

 

A organização das escolas de formação deve se colocar a serviço do desenvolvimento de 

competências. Assim; 

 A formação de professores deve ser realizada como um processo autônomo,em curso de 

licenciatura plena, numa estrutura com identidadeprópria. 

 Os cursos de formação de professores devem ma nter estreita parceria com institutos, 

departamentos e cursos de áreasespecíficas. 

 As instituições formadoras devem constituir direção e colegiados próprios, que 

formulem seu projeto pedagógico de formação de professores, articulem as unidades 

acadêmicas envolvidas e, a partir do projeto, tomem as decisões sobre a organização 

institucional e sobre as questõesadministrativas. 

 As escolas de formação de professores devem trabalhar em interação sistemática com as 

escolas do sistema de educação básica, desenvolvendo projetos de formação 

compartilhados. 

 A organização institucional deve prever a formação dos formadores, incluindo na sua 

jornada de trabalho tempo e espaço para atividades coletivas dos docentes do curso, 

estudos e investigações sobre as questões referentes à aprendizagem dos professores 

emformação. 

 As escolas de formação devem garantir, com qualidade e em quantidade suficiente, 

recursos pedagógicos, tais como: bibliotecas, laboratórios, videoteca, entre outros, além 

de recursos de tecnologia da informação, para que formadores e futuros professores 
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realizem satisfatoriamente as tarefas deformação. 

 As escolas de formação devem garantir iniciativas, parcerias, convênios, entre outros, 

para a promoção de atividadesculturais. 

 As instituições de ensino superior não detentoras de autonomia universitária deverão 

criar Institutos Superiores de Educação para congregar os cursos de formação de 

professores que ofereçam licenciaturas em Curso Normal Superior para docência 

multidisciplinar na educação infantile anos iniciais do ensino fundamental ou 

licenciaturas para docência nas etapas subseqüentes da educaçãobásica. 

 

2.5. Avaliação da formação de professores para a educaçãobásica 

 

As competências profissionais a serem construídas pelos professores em formação, de 

acordo com as presentes diretrizes, devem ser a referência de todos os tipos de avaliação e de 

todos os critérios usados para identificar e avaliar os aspectos relevantes. 

 A avaliação nos cursos de formação deve ser periódica e sistemática, incluir 

procedimentos e processos diversificados – institucional, de resultados, de processos – e 

incidir sobre todos os aspectos relevantes – conteúdos trabalhados, modelo de 

organização, desempenho do quadro de formadores e qualidade da vinculação com as 

escolas de educação infantil, ensino fundamental emédio. 

 A avaliação nos cursos de formação de professores deve incluir processos internos e 

externos, pois a combinação dessas duas possibilidades permite identificar diferentes 

dimensões daquilo que é avaliado, diferentes pontos de vista, particularidades e 

limitações. 

 A autorização para funcionamento, o credenciamento, o reconhecimento e a avaliação 

externa – institucional e de resultados - dos cursos de formação de professores devem ser 

realizados em "locus" institucional e por um corpo de avaliadores direta ou 

indiretamente ligados à formação e/ou ao exercício profissional de professores para a 

educação básica, tomando como referência as competências profissionais descritas 

nestedocumento. 

 

O Ministério da Educação, em conformidade com § 1º Art. 8
o
.da LDB, coordenará e 

articulará em regime de colaboração com o Conselho Nacional de Educação, o Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Educação, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de 

Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação e representantes de Conselhos 

Municipais de Educação e das associações profissionais e científicas, a formulação de proposta 
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de diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação de competência dos 

professores de educaçãobásica. 

 

3- DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR 

 

A perspectiva de formação profissional apresentada neste documento inverte a lógica 

que tradicionalmente presidiu a organização curricular: em lugar de partir de uma listagem de 

disciplinas obrigatórias e respectivas cargas horárias, o paradigma exige tomar como referência 

inicial o conjunto das competências que se quer que o professor constitua no curso. 

São as competências que orientam a seleção e o ordenamento de conteúdos dos 

diferentes âmbitos de conhecimento profissional bem como a alocação de tempos e espaços 

curriculares. O planejamento de uma matriz curricular de formação de professores constitui 

assim o primeiro passo para a transposição didática que o formador de formadores precisa 

realizar para transformar os conteúdos selecionados em objetos de ensino de seus alunos, 

futuros professores. 

 

Até aqui o presente documento identificou competências e âmbitos de conhecimentos e 

de desenvolvimento profissional. Nesta parte, indicam-se critérios de organização que 

completem as orientações para desenhar uma matriz curricular coerente. Esses critérios se 

expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões que precisam ser contempladas 

na formação profissional docente e sinalizam o tipo de atividades de ensino e aprendizagem que 

materializam o planejamento e a ação dos formadores deformadores. 

 Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimentoprofissional 

 

Ao elaborar seu projeto curricular, a equipe de formadores deve buscar formas de 

organização, em contraposição a formas tradicionais concentradas exclusivamente em cursos de 

disciplinas, a partir das quais se trabalhem conteúdos que, também, são significativos para a 

atuação profissional dosprofessores. 

Isso não significa renunciar a todo ensino estruturado e nem relevar a importância das 

disciplinas na formação, mas considerá- las como recursos que ganham sentido em relaçãoaos 

âmbitos profissionais visados. Os cursos com tempos  e programas definidos para alcançar seus 

objetivos são fundamentais para a apropriação e organização de conhecimentos. No entanto, 

para contemplar a complexidade dessa formação, é preciso instituir tempos e espaços 

curriculares diversificados como oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado, 

grupos de estudo, tutorias e eventos, atividades de extensão, entre outros capazes de promover 

e, ao mesmo tempo, exigir dos futuros professores atuações diferenciadas, percursos de 

aprendizagens variados, diferentes modos de organização do trabalho, possibilitando o exercício 

das diferentes competências a seremdesenvolvidas. 

 Eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da 

autonomia intelectual eprofissional 
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A formação de professores não se faz isoladamente, de modo individualizado. Exige 

ações compartilhadas de produção coletiva, pois isso amplia a possibilidade de criação de 

diferentes respostas às situações reais. A construção do projeto pedagógico da escola, por 

exemplo, é, necessariamente, um trabalho coletivo do qual o professor em formação terá que 

participar. 

Por outro lado, é necessário também que, ao longo de sua formação, os futuros 

professores possam exercer e desenvolver sua autonomia profissional e intelectual e o seu senso 

de responsabilidade, tanto pessoal quanto coletiva - base da ética profissional. 

É fundamental, portanto, promover atividades constantes de aprendizagem colaborativa 

e de interação, de comunicação entre os professores em formação e deles com os formadores, 

uma vez que tais aprendizagens necessitam de práticas sistemáticas para se efetivarem. Para 

isso, a escola de formação deverá criar dispositivos de organização curricular e institucional que 

favoreçam sua realização, empregando, inclusive, recursos de tecnologia da informação que 

possibilitem a convivência interativa dentro da instituição e entre esta e o ambienteeducacional. 

Os tempos e espaços curriculares devem ainda favorecer iniciativas próprias dos alunos 

ou a sua participação na organização delas: a constituição de grupos de estudo, a realização de 

seminários "longitudinais" e interdisciplinares sobre temas educacionais e profissionais, a 

programação de exposições e debates de trabalhos realizados, de atividades culturais são 

exemplospossíveis. 

Convém também destacar a importância de experiências individuais, como a produção 

do memorial do professor em formação, a recuperação de sua história de aluno, suas reflexões 

sobre sua atuação profissional, projetos de investigação sobre temas específicos e, até mesmo, 

monografias de conclusão de curso. 

 

 Eixo articulador entre disciplinaridade einterdisciplinaridade 

A formação do professor demanda estudos disciplinares que possibilitem a 

sistematização e o aprofundamento de conceitos e relações sem cujo domínio torna-se 

impossível constituir competências profissionais. Esse domínio deve referir-se tanto aos objetos 

de conhecimento a serem transformados em objetos de ensino quanto aos fundamentos 

psicológicos, sociais e culturais da educação escolar. A definição do grau de aprofundamento e 

de abrangência a ser dado aos conhecimentos disciplinares é competência da instituição 

formadora tomando como referência a etapa da educação básica em que o  futuro professor 

deveráatuar. 

No entanto é indispensável levar em conta que a atuação do professor não é a atuação 

nem do físico, nem do biólogo, psicólogo ou sociólogo. É a atuação de um profissional que usa 

os conhecimentos dessas disciplinas para uma intervenção específica e própria daprofissão: 

ensinar e promover a aprendizagem de crianças, jovens e adultos. 
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A conseqüência dessa afirmação leva a uma inversão radical. Sendo o professor um 

profissional que está permanentemente mobilizando conhecimentos das diferentes disciplinas e 

colocando-os a serviço de sua tarefa profissional, a matriz curricular do curso de formação não 

deve ser a mera justaposição ou convivência de estudos disciplinares e interdisciplinares. Ela 

deve permitir o exercício permanente de aprofundar conhecimentos disciplinares e ao mesmo 

tempo indagar a esses conhecimentos sua relevância e pertinência para compreender, planejar, 

executar, avaliar situações de ensino e aprendizagem. Essa indagação só pode ser feita de uma 

perspectiva interdisciplinar. 

Além disso a maioria das capacidades que se pretende que os alunos da educação 

infantil, do ensino fundamental e do médio desenvolvam, atravessa as tradicionais fronteiras 

disciplinares e exige um trabalho integrado de diferentes professores. Na perspectiva da 

simetria invertida, isso reforça a necessidade de que a matriz curricular da formação do 

professor contemple estudos e atividades interdisciplinares. 

Neste sentido vale lembrar que o paradigma curricular referido a competências demanda 

a utilização de estratégias didáticas que privilegiem a resolução de situações-problema 

contextualizadas, a formulação e realização de projetos, para as quais são indispensáveis 

abordagens interdisciplinares. 

 O eixo que articula a formação comum e a formaçãoespecífica 

 

Um dos grandes desafios da formação de professores é a constituição de competências 

comuns aos professores da educação básica e ao mesmo tempo o atendimento às especificidades 

do trabalho educativo com as diferentes etapas da escolaridade nas quais esses professores vão 

atuar. 

Para constituir competências comuns é preciso contemplá- las de modo integrado, 

mantendo o princípio de que a formação deve ter como referência a atuação profissional, onde a 

diferença se dá, principalmente, no que se refere às particularidades das etapas em que a 

docência ocorre. É aí que as especificidades se concretizam e, portanto, é ela - a docência - que 

deverá ser tratada no curso de modoespecífico. 

Em decorrência, a organização curricular dos cursos, tendo em vista a etapa da 

escolaridade para a qual o professor está sendo preparado, deve incluir sempre espaços e 

tempos adequados que garantam: 

a) a tematização comum de questões centrais da educação e da aprendizagem bem 

como da sua dimensãoprática; 

b) asistematizaçãosólidaeconsistentedeconhecimentosobreobjetosdeensino; 

c) a construção de perspectiva interdisciplinar, tanto para os professores de atuação 

multidisciplinar quanto para especialistas de área ou disciplina, aí incluídos projetos 
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de trabalho; 

d) opções, a critério da instituição, para atuação em modalidades ou campos específicos 

incluindo as respectivas práticas, taiscomo: 

 crianças e jovens em situação derisco; 

 jovens e adultos; 

 escolas rurais ou classesmultisseriadas; 

 educaçãoespecial; 

 educaçãoindígena 

 

 Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos educacionais e pedagógicos que fundamentam a 

açãoeducativa. 

Para superar a suposta oposição entre conteudismo e pedagogismo os currículos de 

formação de professores devem contemplar espaços, tempos e atividades adequadas que 

facilitem a seus alunos fazer permanentemente a transposição didática, isto é, a transformação 

dos objetos de conhecimento em objetos de ensino. 

Esse exercício vai requerer a atuação integrada do conjunto dos professores do curso de 

formação visando superar o padrão segundo o qual os conhecimentos práticos e pedagógicos 

são responsabilidade dos pedagogos e os conhecimento específicos a serem ensinados são 

responsabilidade dos especialistas por área deconhecimento. 

Essa atuação integrada da equipe de formadores deve garantir a ampliação, 

ressignificação e equilíbrio de conteúdos com dupla direção: para os professores de atuação 

multidisciplinar de educação infantil e de ensino fundamental, no que se refere aos conteúdos a 

serem ensinados; para os professores de atuação em campos específicos do conhecimento, no 

que se refere aos conteúdos pedagógicos eeducacionais. 

 

 Eixo articulador das dimensões teóricas epráticas 

 

No que se refere à articulação entre teoria e prática, estas Diretrizes incorporam as 

normas vigentes. 

O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão e toda 

reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse princípio é 

operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou 

a prática - deve ter prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação 

do professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, além 

de saber e de saber fazer deve compreender o que faz.Assim, a prática na matriz curricular dos 

cursos de formação não pode ficar reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como 

algo fechado em si mesmo e desarticulado do restante do curso. Isso porque não é possível 
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deixar ao futuro professor a tarefa de integrar e transpor o conhecimento sobre ensino e 

aprendizagem para o conhecimento na situação de ensino e aprendizagem, sem ter oportunidade 

de participar de uma reflexão coletiva e sistemática sobre esse processo. 

Nessa perspectiva, o planejamento dos cursos de formação deve prever situações 

didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os conhecimentos que aprenderem, 

ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de 

diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares, como indicado a seguir: 

a) No interior das áreas ou disciplinas. Todas as disciplinas que constituem o currículo 

de formação e não apenas as disciplinas pedagó gicas têm sua dimensão prática. É 

essa dimensão prática que deve estar sendo permanentemente trabalhada tanto na 

perspectiva da sua aplicação no mundo social e natural quanto na perspectiva da 

suadidática. 

 

b) Em tempo e espaço curricular específico, aqui chamado de coordenação da 

dimensão prática. As atividades deste espaço curricular de atuação coletiva e 

integrada dos formadores transcendem o estágio e têm como finalidade promover a 

articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar, com ênfase nos 

procedimentos de observação e reflexão para compreender e atuar em situações 

contextualizadas, tais como o registro de observações realizadas e a resolução de 

situações-problema características do cotidiano profissional. Esse contato com a 

prática profissional, não depende apenas da observação direta: a prática 

contextualizada pode ―vir‖ até a escola de formação por meio das tecnologias de 

informação – como computador e vídeo –, de narrativas orais e escritas de 

professores, de produções dos alunos, de situações simuladas e estudo decasos. 

c) Nos estágios a serem feitos nas escolas de educação básica. O estágio obrigatório 

deveservivenciadoaolongodetodoocursodeformaçãoecomtemposuficiente 

para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. Deve acontecer desde 

o primeiro ano, reservando um período final para a docência compartilhada, sob a 

supervisão da escola de formação, preferencialmente na condição de assistente de 

professores experientes. Para tanto, é preciso que exis ta um projeto de estágio 

planejado e avaliado conjuntamente pela escola de formação e as escolas campos de 

estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições assumam 

responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações forma is entre 

instituições de ensino e unidades dos sistemas de ensino. Esses ―tempos na escola‖ 

devem ser diferentes segundo os objetivos de cada momento da formação. Sendo 

assim, o estágio não pode ficar sob a responsabilidade de um único professor da 

escola de formação, mas envolve necessariamente uma atuação coletiva 

dosformadores. 
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Estas Diretrizes apresentam a flexibilidade necessária para que cada Instituição 

formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores discutidos 

acima, seja nas suas dimensões teóricas e práticas, de interdisciplinaridade, dos conhecimentos 

a serem ensinados com os conhecimentos que fundamentam a ação pedagógica, da formação 

comum e específica, bem como dos diferentes âmbitos do desenvolvimento e da autonomia 

intelectual e profissional. 

É ainda no momento de definição da estrutura institucional e curricular do curso que 

caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada que propicie oportunidade 

de retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras. 

À vista do exposto, é proposto Projeto de Resolução que ―Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível 

Superior, em Curso de Licenciatura de Graduação Plena ‖. 

Brasília, D.F., 08 de maio de 2001. 

Conselheiros: 

Éfrem de Aguiar Maranhão 

Eunice Ribeiro Durham Edla de 

Araújo Lira Soares 

Guiomar Namo de Mello Nelio Marco 

VincenzoBizzo 

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira - Relatora 

Silke Weber – Presidente 

 

III – DECISÃO DO CONSELHOPLENO 

 

O Plenário acompanha o voto do(a) Relator(a). 

Sala das Sessões em, 08 de maio de 2001. 

Conselheiro Ulysses de Oliveira Panisset –  

Presidente 

 

 

IV - DECLARAÇÃO DE VOTO EMSEPARADO 

Quero fazer constar que, durante a sessão do dia 07 de Maio, foram solicitados 

esclarecimentos sobre o significado do conteúdo do Art 3
o
., II, (a), e que a explicação oferecida 

repetiu, de forma enriquecida, o enunciado constante da resolução, acrescida de analogia sobre 

estudante de medicina adoentado, que vive em seu curso de formação situação algo similar à de 
seus possíveis futuros pacientes. O Conselho Pleno votou, assim esclarecido, sem que tenha 
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sido feita qualquer inferência sobre a extensão de obrigatoriedade de normas legais da educação 
básica à superior, em especial aos cursos de formação docente em nível superior. 

Além disso, quero ainda fazer constar que, durante a discussão sobre carga horária de 

cursos de formação de professores, foram apresentados diversos dados referentes à duração de 

licenciaturas em universidade pública de reconhecida qualidade, seguidos de comentários, 

conjecturas e ilações com as quais não concordo. Repilo, de forma veemente, qualquer tentativa 

de estabelecer relação de causa e efeito entre os pobres resultados em testes de desempenho dos 

alunos da educação básica e um suposto ―despreparo‖ de seus professores. Da mesma forma, 

não posso aceitar que os excelentes resultados dos alunos de licenciaturas de universidades 

públicas no Exame Nacional de Cursos (―Provão‖) sejam apontados como indicadores de um 

suposto distanciamento da realidade do ensino fundamental e médio. A excelência dos cursos de 

graduação mantidos por universidades onde se realiza pesquisa é de amplo e notório 

conhecimento, com comprovação objetiva, externa e independente. Por exemplo, os primeiros 

lugares do último concurso público para professores realizado pela secretaria de educação do 

Estado de São Paulo foram ocupados por egressos de universidades públicas, o que não 

configurou surpresa. A recente modificação introduzida na sistemática de notas do ―Provão‖ 

permitirá aquilatar a real distância existente entre os cursos excelentes e os que necessitam de 

urgente e profunda reformulação. As diretrizes ora aprovadas poderão contribuir nesse sentido, 

dado que não traçam relações de causa-efeito equivocadas para explicar o fraco desempenho 

escolar dos alunos da escola básica, reconhecendo-o como fenômeno complexo, muito menos 

culpam os professores pelo fracasso de seus alunos, mas incentivam processos de 

aperfeiçoamento institucional, dos quais as universidades públicas nunca seesquivaram. 

Conselheiro Nelio Bizzo 

 

 

 

CONSELHO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

 

PROJETODERESOLUÇÃO 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto no 

art. 9º § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no 

Parecer CNE/CP 09/2001, de 08 de maio de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes 

Diretrizes Curriculares Nacionais, 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º - As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, se 

constituem de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as 

etapas e modalidades da educação básica. 

Art. 2º - A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos 

artigos 12 e 13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), outras formas de orientação 

inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para: 

I. o ensino visando à aprendizagem doaluno; 

II. o acolhimento e o trato dadiversidade; 

III. o exercício de atividades de enriquecimentocultural; 

IV. o aprimoramento em práticasinvestigativas; 

V. a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; 

VI. o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoioinovadores; 

VII. o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho emequipe. 

 

 

Art. 3º - A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da 

educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional 

específico, queconsiderem: 

 

I. a competência como concepção nuclear na orientação docurso; 

II. a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, 

tendo emvista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar 

àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o 

que dele seespera; 

b)a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 

valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são 

colocados em uso capacidadespessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição dascompetências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o 
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diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as 

competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso 

eventualmentenecessárias. 

III. a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 

compreender o processo de construção doconhecimento. 

 

Art. 4º - Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação é 

fundamental que se busque: 

 

I. considerar o conjunto das competências necessárias à atuaçãoprofissional; 

II. adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em 

especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da 

gestão da escola deformação. 

Art. 5º - O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, levará em 

conta que: 

I. a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na educação 

básica; 

II. o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes 

âmbitos do conhecimento profissional doprofessor; 

III. a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-se por ir 

além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas daescolaridade; 

IV. os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo 

articulado com suas didáticas específicas; 

V. a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a 

autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a 

qualificação dos profissionais com condições de iniciar acarreira. 

Parágrafo único - A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico 

geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações- 

problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. 

Art. 6º - Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, 

serão consideradas: 

I. as competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; 
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II. as competências referentes à compreensão do papel social daescola; 

III. as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos 

seus significados em diferentes contextos e sua articulaçãointerdisciplinar; 

IV. as competências referentes ao domínio do conhecimentopedagógico; 

V. as competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que 

possibilitem o aperfeiçoamento da práticapedagógica; 

VI. as competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 

profissional. 

§ 1º - O conjunto das competências enumeradas neste artigo não esgota tudo que uma 

escola de formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas importantes oriundas 

da análise da atuação profissional e assenta-se na legislação vigente e nas diretrizes curriculares 

nacionais para a educação básica. 

§ 2º - As referidas competências deverão ser contextualizadas e complementadas pelas 

competências específicas próprias de cada etapa e modalidade da educação básica e de cada 

área do conhecimento a ser contemplada na formação. 

§ 3º - A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 

deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, 

propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, 

sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, 

contemplando: 

I. cultura geral eprofissional; 

II. conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das 

comunidadesindígenas; 

III. conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica daeducação; 

IV. conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto deensino; 

V. conhecimentopedagógico; 

VI. conhecimento advindo daexperiência. 

 

 

Art. 7º - A organização institucional da formação dos professores, a serviço do 

desenvolvimento de competências, levará em conta que: 

 

I. a formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura plena, 

numa estrutura com identidadeprópria; 
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II. será mantida, quando couber, estreita articulação com institutos, departamentose cursos 

de áreasespecíficas; 

III. as instituições constituirão direção e colegiados próprios, que formulem seus próprios 

projetos pedagógicos, articulem as unidades acadêmicas envolvidas e, a partir do 

projeto, tomem as decisões sobre organização institucional e sobre as questões 

administrativas no âmbito de suascompetências; 

IV. as instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as escolas de 

educação básica, desenvolvendo projetos de formaçãocompartilhados; 

V. a organização institucional preverá a formação dos formadores, incluindo na sua jornada 

de trabalho tempo e espaço para as atividades coletivas dos docentes do curso, estudos e 

investigações sobre as questões referentes ao aprendizado dos professores emformação; 

VI. as escolas de formação garantirão, com qualidade e quantidade, recursos pedagógicos 

como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias 

da informação e dacomunicação; 

VII. serão adotadas iniciativas que garantam parcerias para a promoção deatividades 

culturais destinadas aos formadores e futurosprofessores; 

VIII. nas instituições de ensino superior não detentoras de autonomia universitária serão 

criados Institutos Superiores de Educação, para congregar os cursos de formação de 

professores que ofereçam licenciaturas em curso Normal Superior para docência 

multidisciplinar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou 

licenciaturas para docência nas etapas subseqüentes da educaçãobásica. 

 

Art. 8º - As competências profissionais a serem constituídas pelos professores em 

formação, de acordo com as presentes Diretrizes, devem ser a referência para todas as formas de 

avaliação dos cursos, sendo estas: 

I. periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo 

conteúdos trabalhados, modelo de organização, desempenho do quadro de formadores e 

qualidade da vinculação com escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio, conforme ocaso; 

II. feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das 

diferentes dimensões daquilo que foravaliado; 

III. incidentes sobre processos eresultados. 

Art. 9º - A autorização de funcionamento e o reconhecimento de cursos de formação e o 

credenciamento da instituição decorrerão de avaliação externa realizada no locus institucional, 

por corpo de especialistas direta ou indiretamente ligados à formação ou ao exercício 
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profissional de professores para a educação básica, tomando como referência as competências 

profissionais de que trata esta Resolução e as normas aplicáveis à matéria. 

Art. 10 - A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos de 

conhecimento que comporão a matriz curricular para a formação de professores, de que trata 

esta Resolução, serão de competência da instituição de ensino, sendo o seu planejamento o 

prime iro passo para a transposição didática, que visa a transformar os conteúdos selecionados 

em objeto de ensino dos futuros professores. 

Art. 11 - Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de 

tempos e espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se articulam 

dimensões a serem contempladas, na forma a seguir indicada: 

 

I. eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimentoprofissional; 

II. eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da 

autonomia intelectual eprofissional; 

III. eixo articulador entre disciplinaridade einterdisciplinaridade; 

IV. eixo articulador da formação comum com a formaçãoespecífica; 

V. eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos, 

educacionais e pedagógicos que fundamentam a açãoeducativa; 

VI. eixo articulador das dimensões teóricas epráticas. 
 

Parágrafo único – Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os 

objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não 

será inferior à quinta parte da carga horária total. 

Art. 12 - Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração 

definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga horária. 

§ 1º - A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que 

a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

§ 2º - A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação 

do professor. 

§ 3º - No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensãoprática. 
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Art. 13 - Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática 

transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, 

numa perspectiva interdisciplinar. 

§ 1º - A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações 

realizadas e a resolução de situações-problema. 

§ 2º - A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde da 

observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, incluídos o 

computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções de alunos, situações 

simuladoras e estudo de casos. 

§ 3º - O estágio obrigatório, a ser realizado em escola de educação básica, e respeitado o 

regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ter início desde o primeiro ano e ser 

avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo deestágio. 

 

Art. 14 - Nestas Diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que cada 

instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores 

nelas mencionados. 

§ 1º - A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de 

interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a ação 

pedagógica, da formação comum e específica, bem como dos diferentes âmbitos do 

conhecimento e da autonomia intelectual e profissional. 

§ 2º - Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção de 

um sistema de oferta de formação continuada, que propicie oportunidade de retorno planejado e 

sistemático dos professores às agências formadoras. 

Art. 15 - Os cursos de formação de professores para a educação básica que se 

encontrarem em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução, no prazo de 02 anos. 

§ 1º- Nenhum novo curso será autorizado, a partir da vigência destas normas, sem que o 

seu projeto seja organizado nos termos das mesmas. 

§ 2º - Os projetos em tramitação deverão ser restituídos aos requerentes para a devida 

adequação. 

Art. 16 - O Ministério da Educação, em conformidade com § 1º Art. 8
o
. da LDB, 

coordenará e articulará em regime de colaboração com o Conselho Nacional de Educação, o 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, o Fórum Nacional de Conselhos 
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Estaduais de Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação e representantes de 

Conselhos Municipais de Educação e das associações profissionais e científicas, a formulação 

de proposta de diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação de 

competência dos professores de educação básica. 

Art. 17 - As dúvidas eventualmente surgidas, quanto a estas disposições, serão dirimidas 

pelo Conselho Nacional de Educação, nos termos do art. 90 da Lei nº 9.394 (LDB). 

Art. 18 – O parecer e a resolução referentes à carga horária, previstos no Artigo 12 desta 

resolução, serão elaborados por comissão bicameral, a qual terá 50 dias de prazo para submeter 

suas propostas ao Conselho Pleno. 

 

Art. 19 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, DF, 08 de maio de 2001 

Ulysses de OliveiraPanisset 

Presidente 
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I – RELATÓRIO 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61, em seu  art.  9º, 

posteriormente também a Lei de Reforma Universitária 5.540/68, no art. 26, estabeleciam que 

ao então Conselho Federal de Educação incumbia a fixação dos currículos mínimos dos cursos 

de graduação, válidos para todo o País, os quais foram concebidos com os objetivos a seguir 

elencados, dentreoutros: 

 

1) facilitar as transferências entre instituições, de uma localidade para outra, ou até na 

mesma localidade, sem causar delonga na integralização do curso ou ―em perda de tempo‖, 

com a não contabilização dos créditos realizados na instituição de origem, como se vê no art. 

100 da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei7.037/82; 

 

 

2) fornecer diploma profissional, assegurando o exercício das prerrogativas e direitos 

da profissão, como rezava o art. 27 da Lei5.540/68; 

 

 

3) assegurar uniformidade mínima profissionalizante a todos quantos colassem grau 

profissional, diferenciados apenas em relação às disciplinas complementares e optativas, tudo 

como se observa, quando das transferências e do aproveitamento de estudos realizados, no 

art. 2º da Resolução CFE 12/84, segundo a qual as matérias componentes do currículo 

mínimo de qualquer curso superior cursadas com aproveitamento em instituição autorizada 

eram  automaticamente reconhecidas na instituição de destino, inobstante alguma variação de 

carga horária a menor, à razão de aproximadamente 25%; 

 

4) permitir-se, na duração de cursos, de forma determinada, a fixação de tempo útil 

mínimo, médio ou máximo, desde que esses tempos não significassem redução de qualidade 

face  à redução ou prorrogação prejudicial da duração do curso, ainda que com o mesmo 

número de créditos; 

 

5) observar normas gerais válidas para o País, de tal maneira que ao estudante se 

assegurasse, como ―igualdade de oportunidades‖, o mesmo estudo, com os mesmos conteúdos 

e até com a mesma duração e denominação, em qualquer instituição. Os atos normativos que 

fixavam os currículos mínimos também indicavam sob que denominação disciplinas ou 

matérias deveriam ser alocadas no currículo, para se manter o padrão unitário, uniforme, de 

oferta  curricular nacional. 

 

Por estas e outras razões, serviram os currículos mínimos para estabelecer um patamar 

uniforme entre cursos de instituições diferentes, inclusive quanto à carga horária obrigatória, 

que prevalecia sobre a complementar e optativa, além da inexigência, em alguns cursos, de 

implementação profissional através de estágio. 
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O modelo de currículos mínimos implicava elevado detalhamento de disciplinas e 

cargas horárias, a serem obrigatoriamente cumpridas, sob pena de não ser reconhecido o  

curso, ou até  não ser autorizado quando de sua proposição, o que inibia as instituições de 

inovar projetos pedagógicos, na concepção dos cursos existentes, para atenderem às exigências 

de diferentes ordens. 

 

Ademais, os currículos mínimos profissionalizantes se constituíam numa exigência para 

uma suposta igualdade entre  os profissionais de diferentes instituições, quando obtivessem os  

seus respectivos diplomas, com direito de exercer a profissão, por isto que se caracterizavam 

pela rigidez na sua configuração formal, verdadeira ―grade curricular‖ dentro da qual os alunos 

deveriam estar aprisionados, submetidos até aos mesmos conteúdos previamente detalhados e 

obrigatoriamente repassados, independentemente de contextualização, com a visível redução 

da liberdade de as instituições organizarem seus cursos de acordo com o projeto pedagógico 

específico ou de mudarem essas atividades curriculares e seus conteúdos segundo as novas 

exigências da ciência, da tecnologia e domeio. 

 

Desta forma, os currículos mínimos profissionalizantes, rigidamente concebidos  na  

norma, para serem observados nas instituições, não mais permitiam o alcance da qualidade 

desejada segundo a sua contextualização no espaço e tempo. Ao contrário, inibiam a inovação 

e a diversificação na preparação ou formação do profissional apto para aadaptabilidade!... 

 

Com a publicação da Lei 9.131, de 24/11/95, o art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, conferiu à 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação a competência para ―a 

elaboração do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, que orientarão os cursos 

de graduação, a partir das propostas a serem enviadas pela Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação ao CNE”, tal como viria a estabelecer o inciso VII do 

art. 9º da nova LDB  9.394/96, de 20/12/96, publicada em23/12/96.  

A CES/CNE, posteriormente, aprovou o Parecer 776/97, no qual estabelece que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais devem: 

 

a) se constituir em orientações para a elaboração doscurrículos; 

b) ser respeitadas por todas as IES;e 

c) assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida aosestudantes. 

 

Além disto, o Parecer em tela evidencia que as Diretrizes Curriculares Nacionais 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 estudos e demais experiências de 

ensino- aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a 

fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, 
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os quais não poderão exceder 50% da carga horária total doscursos; 

3. evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 

graduação; 

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 

mesmoprograma; 

5. estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual doaluno; 

6. encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se 

refiram 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 extensão, as quais poderão ser incluídas como parte da 

cargahorária; 

8. incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 

utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e 

discentes a cerca do desenvolvimento das atividadesdidáticas. 

 

Por sua vez, a SESu/MEC publicou o Edital 004/97, convocando as instituições de 

ensino superior para que encaminhassem propostas para a elaboração das diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação, a serem sistematizadas pelas Comissões de Especialistas 

de Ensino de cada área. 

 

O Edital 004/97 e o decorrente Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes 

Curriculares ensejaram alto nível de participação de amplos segmentos socais e institucionais.  

Com efeito, é bom frisar que deste procedimento não somente advieram ricas e ponderáveis 

contribuições da sociedade, das universidades, das faculdades, de organizações profissionais, 

de organizações docentes e discentes, enfim, da comunidade acadêmica e científica, e com a 

ampla participação dos setores públicos e privados em seminários, fóruns e encontros de 

debates, como também resultou na legitimação, na sua origem, dessas propostas trabalhadas 

pelo MEC/SESu, agora sob a análise desta Câmara por curso. 

 

Estabeleceu-se, então, um roteiro, de natureza metodológica, por isto mesmo flexível, 

de acordo com as discussões e encaminhamentos das Propostas das Diretrizes  Curriculares  

Nacionais de cada curso, sistematizando-as segundo as grandes áreas do conhecimento, nas 

quais os cursos se situam, resguardando, consequentemente, toda uma congruência daquelas 

Diretrizes por curso e dos paradigmas estabelecidos para a suaelaboração. 

 

Quanto aos paradigmas das Diretrizes Curriculares Nacionais, cumpre, de logo, 

destacar que elas objetivam ―servir de referência para as instituições na organização de seus 

programas de formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na 

construção dos currículos plenos. Devem induzir à criação de diferentes formações e 

habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando ainda definirem múltiplos perfis 

profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, promovendo a integração do 
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ensino de graduação com a pós- graduação, privilegiando, no perfil de seus formandos, as 

competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das demandassociais”. 

 

Desta forma, para todo e qualquer curso de graduação, as Diretrizes  Curriculares  

Nacionais recomendaram: 

 

1. conferir maior autonomia às instituições de ensino superior na 

definição dos currículos de seus cursos, a partir da explicitação das 

competências  e das habilidades que se deseja desenvolver, através da 

organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à 

dinâmica das demandas   da sociedade, em que a graduação passa a 

constituir-se numa etapa de formação inicial no processo contínuo da 

educaçãopermanente; 

2. propor uma carga horária mínima em horas que permita a 

flexibilização do tempo de duração do curso de acordo com a 

disponibilidade  e  esforço doaluno; 

3. otimizar a estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir um 

melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como a 

ampliação da diversidade da organização dos cursos, integrando a  

oferta de cursos seqüenciais, previstos no inciso I do art. 44 daLDB; 

4. contemplar orientações para as atividades de estágio e  demais  

atividades que integrem o saber acadêmico à prática profissional, 

incentivando o reconhecimento de habilidades e  competências 

adquiridas fora do ambiente escolar;e 

5. contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do 

ensino de graduação, norteando os instrumentos deavaliação. 

 

Posteriormente, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

ao aprovar o Parecer 583/2001, tomou como referência o Parecer 776/97 dessa mesma 

Câmara, o Edital 4, de dezembro de 1997, do MEC/SESu, e o Plano Nacional de Educação, 

Lei 10.172, de janeiro de 2001, que definiu, dentre os objetivos e metas: ―... Estabelecer, em 

nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade 

nos programas oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a melhor 

atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quais 

se  inserem...‖. Ao aprovar, portanto, diretrizes comuns a todos os cursos, a intenção é garantir 

a flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade das instituições ao elaborarem suas 

propostas curriculares. 

 

De tudo quanto exposto até esta parte, poder-se-á estabelecer  as  principais  diferenças 

entre Currículo Mínimo e Diretrizes Curriculares Nacionais, com o propósito de mostrar os 

avanços e as vantagens proporcionadas por estasúltimas: 

 

1) enquanto os Currículos Mínimos estavam comprometidos com a emissão de um 

diploma para o exercício profissional, as Diretrizes Curriculares Nacionais não se vinculam 

a diploma e a exercício profissional, pois os diplomas, de acordo com o art. 48 da LDB, se 

constituem prova, válida nacionalmente, da formação recebida por seustitulares; 
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2) enquanto os Currículos Mínimos encerravam a concepção do exercício do 

profissional, cujo desempenho resultaria especialmente das disciplinas ou matérias 

profissionalizantes, enfeixadas em uma grade curricular, com os mínimos obrigatórios fixados 

em uma resolução por curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a formação de 

nível superior como   um processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida 

formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-

prática, de acordo com  o  perfil de um formando adaptável às novas e 

emergentesdemandas; 

 

3) enquanto os Currículos Mínimos inibiam a inovação e a criatividade das instituições, 

que não detinham liberdade para reformulações naquilo que estava, por Resolução do CFE, 

estabelecido nacionalmente como componentes curriculares e até  com  detalhamento  de 

conteúdos obrigatórios, as Diretrizes Curriculares Nacionais ensejam a flexibilização 

curricular e a liberdade de as instituições elaborarem seus projetos pedagógicos para 

cada curso segundo uma adequação às demandas sociais e do meio e aos avanços 

científicos e tecnológicos, conferindo-lhes uma maior autonomia na definição dos 

currículos plenos dos seus cursos; 

 

4) enquanto os Currículos Mínimos muitas vezes atuaram como instrumento de 

transmissão de conhecimentos e de informações, inclusive prevalecendo interesses 

corporativos responsáveis por obstáculos no ingresso no mercado  de trabalho  e por 

desnecessária ampliação  ou prorrogação na duração do curso, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais orientam-se na direção de uma sólida formação básica, preparando o futuro 

graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições  de exercícioprofissional; 

 

5) enquanto o Currículo Mínimo profissional pretendia, como produto, um profissional 

―preparado‖, as Diretrizes Curriculares Nacionais pretendem preparar um profissional 

adaptável a situações novas e emergentes;  

 

6) enquanto os Currículos Mínimos, comuns e obrigatórios em diferentes instituições, 

se propuseram mensurar desempenhos profissionais no final do curso, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais se propõem ser um referencial para a formação de um 

profissional em  permanente preparação, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno, apto a superar os desafios de renovadas condições de 

exercício profissional e de produção deconhecimento; 

 

7) enquanto os Currículos Mínimos eram fixados para uma determinada habilitação 

profissional, assegurando direitos para o exercício de uma profissão regulamentada, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais devem ensejar variados tipos de formação e 

habilitações diferenciadas em um mesmoprograma. 

 

II – MÉRITO 

 

Como já assinalado anteriormente, a LDB 4.024/61, em seu art. 9º, seguido pelo art. 26 

da Lei 5.540/68, conferiu ao então Conselho Federal de Educação a competência para fixar os 

currículos dos cursos de graduação, o que ensejou a obrigatória observância dos denominados 

currículos mínimos profissionais de cada curso de graduação, inclusive de suas habilitações, 
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mediante resoluções daquele Colegiado, válidas nacionalmente, para qualquer sistema de 

ensino, resultando para as instituições apenas a escolha de componentes curriculares 

complementares e a listagem para os alunos de disciplinas optativas, e, quando concebessem 

cursos experimentais, inovando e criando respostas para situações localizadas, ainda assim só 

poderiam colocá-los em funcionamento após prévia aprovação dos currículos e autorização dos 

cursos (art. 104 – LDB 4.024/61). 

 

Desta forma, engessados os currículos mínimos e direcionados para o exercício 

profissional, com direitos e prerrogativas assegurados pelo diploma, nem sempre  o  currículo 

pleno significou a plenitude de uma coerente e desejável proposta pedagógica, contextualizada, 

que se ajustasse permanentemente às emergentes mudanças sociais, tecnológicas e científicas, 

por isto que os graduados, logo que colassem grau, já se encontravam defasados em relação ao 

desempenho exigido no novo contexto, urgindo preparação específica para o exercício  da 

ocupação ouprofissão. 

 

Nesse quadro, era mesmo necessária uma espécie de ―desregulamentação‖, de 

flexibilização e de uma contextualização das instituições de ensino superior, que atendessem 

mais rapidamente, e sem as amarras anteriores, à sua dimensão política, isto é,  pudessem  as  

instituições de ensino superior assumir a responsabilidade de se constituírem respostas às 

efetivas necessidades sociais - demanda social ou necessidade social -, expressões estas que 

soam com a mesma significação da sua correspondente ―exigência do meio‖ contida no art. 53, 

inciso IV, da atual LDB9.394/96. 

 

Sendo as instituições caixa de ressonância das expectativas sociais, ali ecoava a 

demanda reprimida no mercado de trabalho, no avanço tecnológico e científico, ficando, não 

raro, impossibilitadas de implementar qualquer projeto com que ousassem inovar em  matéria  

curricular, salvo se, nos termos do então art. 104 da LDB 4.024/61, tivessem o destemor, nem 

sempre reconhecido, de propor cursos experimentais com currículos estruturados  como 

experiência pedagógica, porque não se enquadravam nos currículos mínimos 

vigentes,sabendo-e que, como se disse, mesmo assim estavam eles condicionados à prévia 

aprovação pelo  Conselho Federal de Educação, sob pena de infringência àlei. 

 

A Constituição Federal de 1988, com indiscutíveis avanços, prescreveu, em seu art. 22, 

inciso XXIV, que a União editaria, como editou, em 20 de dezembro de l996, a nova LDB 

9.394/96, contemplando, na nova ordem jurídica, um desafio para a educação brasileira: as 

instituições assumirão a ousadia da criatividade e da inventividade, na flexibilização com que a 

LDB marcou a autonomia das instituições e dos sistemas de ensino, em diferentes níveis. 

 

No caso concreto das instituições de ensino superior, estas responderão 

necessariamente pelo padrão de qualidade na oferta de seus cursos, o que significa, no art. 43, 

preparar  profissionais aptos para a sua inserção no campo do desenvolvimento, em seus 

diversos segmentos, econômicos, culturais, políticos, científicos, tecnológicos etc. Disto 

resultou o imperioso comprometimento das instituições formadoras de profissionais e de 

recursos humanos com as mudanças iminentes, no âmbito político, econômico e cultural, e até, 

a cada momento, no campo das ciências e da tecnologia, nas diversas áreas do conhecimento, 

devendo, assim, a instituição estar apta para constituir-se resposta a essasexigências. 
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Certamente, adviria uma nova concepção da autonomia universitária e de  

responsabilização das instituições não-universitárias, em sua harmonização com essas 

mutações contínuas e profundas, de tal forma que ou as instituições se revelam com potencial 

para atender ―às exigências do meio‖, ou elas não se engajarão no processo de 

desenvolvimento e se afastarão do meio, porque não poderão permanecer ―preparando‖ 

recursos humanos ―despreparados‖ ou  sem as aptidões necessárias ao permanente e periódico 

ajustamento a essas  mudanças.  Com efeito, repita-se, não se cogita mais do profissional 

―preparado‖, mas do profissional apto às mudanças e, portanto, adaptável. 

 

Isto significa um marco histórico, porque, em matéria de concepção pedagógica do 

processo educativo e, consequentemente, das concepções das ações pelas quais a educação e o 

ensino venham a efetivar-se, sem dúvida haveria de ser repensada a elaboração dos currículos 

dos cursos de qualquer grau ou nível, especialmente os de grau superior, convocadas que 

estavam todas as instituições da comunidade para exercerem uma ação conjugada, harmônica e  

cooperativa, com o Poder Público e com outras instituições, como se verifica no art. 205 da 

Constituição Federal (―com a colaboração da sociedade‖) e no art. 211 (―em regime de 

colaboração‖), para resgatar a educação dos percalços em que se encontrava e ante os desafios 

acenados em novos horizontes da história brasileira e domundo. 

 

Por isto, a nova LDB (9.131/95 e 9.394/96), revogando parcialmente a anterior, teria de 

firmar diretrizes básicas para esse novo desafio, promovendo a flexibilização na elaboração 

dos currículos dos cursos de graduação, retirando-lhes as amarras da concentração, da 

inflexibilidade dos currículos mínimos profissionalizantes nacionais, que são substituídos  

por “Diretrizes CurricularesNacionais”. 

 

Desta forma, foram estabelecidas, a partir das orientações gerais contidas nos Pareceres 

CES/CNE 776/97 e 583/2001, bem como nos desdobramentos decorrentes do Edital 004/97- 

SESu/MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Gerais dos 

Cursos de Graduação, por curso, considerado segundo a respectiva área de conhecimento, 

observando-se os paradigmas, níveis de abordagem, perfil do formando, competências e  

habilidades,  habilitações, conteúdos ou tópicos de estudos, duração dos cursos, atividades 

práticas e complementares, aproveitamento de habilidades e competências extracurriculares, 

interação com   a avaliação institucional como eixo balizador para o credenciamento e 

avaliação da instituição, para a autorização e reconhecimento de cursos, bem como suas 

renovações, adotados indicadores de qualidade, sem prejuízo de outros aportes 

consideradosnecessários. 

 

Neste passo, não é demais repetir que tudo foi concebido com o propósito de que se 

pudesse estabelecer um perfil do formando no qual a formação de nível superior se constituísse  

em processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma 

formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada a 

flexibilização curricular, autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus projetos 

pedagógicos de graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para cujo 

desafio o futuro formando deverá estar apto. 

 

Cumpre agora, portanto, a esta Comissão analisar e relatar perante a Câmara de 

Educação Superior, para sua elevada deliberação colegiada, as propostas das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Direito, Ciências Econômicas, 

Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, 

Dança, Teatro e Design, cujas especificações e detalhamento atenderam à metodologia 

adotada, especialmente quanto ao perfil desejado do formando, às 

competências/habilidades/atitudes, habilitações e ênfases, aos conteúdos curriculares, à 

organização dos cursos, aos estágios e atividades complementares e ao acompanhamento 

eavaliação. 

 

Este Parecer, portanto, contempla as orientações das Comissões de Especialistas e as da 

SESu/MEC, as quais, na sua grande maioria, foram acolhidas e reproduzidas na sua totalidade,  

não só por haver concordância com as idéias suscitadas no conjunto do ideário concebido, mas 

também como forma de reconhecer e valorizar a legitimidade do processo  coletivo  e 

participativo, que deu origem à elaboração dos documentos sobre Diretrizes Curriculares 

Gerais dos Cursos de Graduação, cujas propostas foram encaminhadas pela SESu/MEC para 

deliberação desteColegiado. 

 

Contudo, vale salientar que diferenças nas formas de visão e de concepção do processo 

educativo levaram esta Comissão a não acolher plenamente todas as  propostas  apresentadas, 

razão pela qual alguns pontos são contraditados com a devidafundamentação. 

 

Finalmente, como se observará nos itens subsequentes, esta Comissão adotou como 

metodologia, para efeito deste Parecer, analisar o conjunto das Propostas Curriculares 

Nacionais dos 11 (onze) Cursos de Graduação acima indicados, enfocando-as sob dois 

segmentos norteadores: a) Diretrizes Comuns aos Cursos Relatados; b)  Diretrizes  

Específicas  por Curso. 

 

 Diretrizes Comuns aos CursosRelatados 

 

Sob este título, entendeu a Comissão que deveria enfeixar balizamentos comuns a 

serem observados pelas instituições de ensino superior quanto aos 11 (onze) cursos sobre  

cujas Diretrizes Gerais se debruçou para o presente relato a ser submetido à deliberação da 

Câmara de Educação Superior, abrangendo Projeto Pedagógico, Organização Curricular, 

Estágios e Atividades Complementares, Acompanhamento e Avaliação eMonografia. 

 

 Projeto Pedagógico 

 

As instituições de ensino superior deverão, na composição dos seus projetos 

pedagógicos, definir, com clareza, os elementos que lastreiam a própria concepção do curso, o 

seu currículo pleno e sua operacionalização, destacando-se os seguintes elementos, sem 

prejuízo de outros: 

 

- objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica esocial; 
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- condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

 

- cargas horárias das atividades didáticas e da integralização docurso; 

 

- formas de realização da interdisciplinaridade; 

 

- modos de integração entre teoria eprática; 

 

- formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

 

- modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

 

- cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização, integradas e/ou 

subsequentes à graduação, e de aperfeiçoamento, de acordo com a evolução das ciências, das 

tecnologias e das efetivas demandas do desempenho profissional, observadas as peculiaridades 

de cada área do conhecimento e de atuação, porcurso; 

 

- incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciaçãocientífica; 

 

- concepção e composição das atividades de estágio, porcurso; 

 

- concepção e composição das atividadescomplementares; 

 

- oferta de curso seqüenciais e de tecnologia, quando for ocaso. 

 

 Organização Curricular 

 

As instituições de ensino superior, exercitando seu potencial inovador e criativo e da 

liberdade e flexibilidade que possuem na organização de seus currículos, devem concebê-los 

de acordo com os regimes acadêmicos que adotarem, a saber: regime seriado anual, regime 

seriado semestral, sistema de créditos, sistemas modulares ou de módulos acadêmicos, sistema 

de pré- requisitos e de créditos com matrículas por disciplina, prevendo expressamente a 

integralização curricular do curso como condição para a sua efetiva conclusão e subseqüente 

colação de grau, com a distribuição do tempo útil previsto, definido em termos de carga 

horária, duração ou  redução de duração do curso, de tal forma que os alunos tenham a 

informação do tempo de  estudos previsto e das possibilidades de redução ou ampliação desse 

tempo, preservado sempre o princípio do padrão de qualidade. 

 

Acrescente-se que, recentemente, a CES/CNE aprovou o Parecer 100/2002 e seu anexo 

Projeto de Resolução, em 13/03/2002, contendo parâmetros relacionados com a duração dos 

cursos, com a carga horária e com percentuais para atividades práticas e estágio, tudo de 

acordo com a organização curricular de cada curso e o regime acadêmico adotado, excetuando-

se as licenciaturas plenas e os cursos de formação docente, que têm disciplinamentopróprio. 
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 Estágios e AtividadesComplementares 

 

O Estágio Curricular, Supervisionado, deve ser concedido como conteúdo curricular 

implementador do perfil do formando, consistindo numa atividade obrigatória, mas 

diversificada, tendo em vista a consolidação prévia dos desempenhos profissionais desejados, 

segundo as peculiaridades de cada curso de graduação. 

 

Pelo seu caráter implementador de desempenhos profissionais antes mesmo de se 

considerar concluído o curso, é necessário que, à proporção que os resultados do estágio forem 

sendo verificados, interpretados e avaliados, o estagiário esteja consciente do seu atual perfil, 

naquela fase, para que ele próprio reconheça a necessidade da retificação da aprendizagem, nos 

conteúdos em que revelara equívocos ou insegurança de domínio, e da própria reprogramação 

da prática, assegurando-se-lhe, nessa reorientação e reprogramação teórico-prática,  o  direito 

subjetivo constitucional ao padrão de qualidade, que se revelará no exercício profissional, já no 

âmbito das instituiçõessociais. 

 

As Atividades Complementares, por seu turno, devem possibilitar o reconhecimento, 

por avaliação, de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 

escolar, hipóteses em que o aluno alargará o seu currículo com experimentos e vivências 

acadêmicos, internos ou externos ao curso, não se confundindo estágio curricular, 

supervisionado, com a amplitude e a rica dinâmica das Atividades Complementares. 

 

As Atividades Complementares, assim, se orientam a estimular a prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e 

contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do 

trabalho,  estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais    e culturais. 

 

Nesse sentido, as Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de 

ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos 

não estejam previstos no currículo pleno de uma determinada instituição mas nele podem ser 

aproveitados porque circulam em um mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram 

com os demais conteúdos realizados.  

 

Enfim, as atividades de extensão, previstas no art. 44, inciso IV, da LDB 9.394/96, cuja 

finalidade básica, dentre outras, consiste em propiciar à comunidade o estabelecimento de uma 

relação de reciprocidade com a instituição, podem ser  integradas  nas  Atividades 

Complementares, enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do formando, sem que 

se confundam com Estágio Curricular,Supervisionado. 

 

 Acompanhamento e Avaliação 
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As IES 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, 

estando presentes o desempenho da relação professor x aluno, a parceria do aluno para com a 

instituição e o professor. 

 

Assim, as instituições não somente deverão adotar práticas pedagógicas e métodos de 

ensino/aprendizagem inovadores, direcionados à garantia da qualidade do curso, como também 

deverão adotar procedimentos alternativos de avaliação que favoreçam a compreensão da 

totalidade do curso, consolidando o perfil desejado do formando, aferindo também a 

importância do caráter inter e multidisciplinar das ações didáticas e pedagogicamente 

estruturadas, inclusive ensejando interface da graduação com a pós-graduação sob diferentes 

mecanismos, em especial com estímulo à pesquisa, o incentivo à produção científica e a 

inserção na comunidade sob as diversas formas ou programas deextensão. 

 

Importante fator para a avaliação das instituições é a produção que elas podem colocar 

à disposição da sociedade e de todos quantos se empenhem no crescimento e no avanço da 

ciência   e da tecnologia. Com efeito, a produção que uma instituição divulga, publica, 

socializa,  certamente será um forte e ponderável indicador para o acompanhamento e 

avaliação sobre a instituição, sobre o curso e para os alunos em particular que, durante o 

próprio curso,  já  produzem, como reflexo da consciência que possuem quanto ao 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

 Monografia/Trabalho de Conclusão deCurso 

 

No conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais e das  Diretrizes Curriculares  Gerais 

dos Cursos de Graduação, a Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso vêm sendo 

concebidos ora como um conteúdo curricular opcional, ora comoobrigatório. 

 

Nos cursos objeto do presente Parecer, a Monografia se insere no eixo dos conteúdos 

curriculares opcionais, cuja adequação aos currículos e aos cursos ficará à cargo de cada  

instituição que assim optar, por seus colegiados superiores acadêmicos, em face do seguinte 

entendimento: 

 

1) a graduação passa a ter um papel de formação inicial no processo contínuo de  

educação, que é também inerente ao próprio mundo do trabalho e da permanente capacitação 

profissional, isto é, do profissional apto ao enfrentamento dos desafios suscitados pelas 

mudanças iminentes à conclusão do curso ou emergentes econjunturais;   

 

2) os currículos passam a ser configurados e reconfigurados dentro de  um modelo 

capaz  de adaptar-se às dinâmicas condições do perfil desejado do formando, exigido pela 

sociedade,  com todas as contingências que envolvem a história humana, suscitando um 

contínuo aprimorar- se; 

 

3) a monografia se constitui em instrumental mais apropriado aos cursos de pós- 

graduação lato sensu que os formandos ou egressos venham a realizar, indispensáveis ao seu 
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desempenho profissional qualitativo, especialmente face às inovações científicas e 

tecnológicas, em diferentes áreas; 

 

4) a monografia, pelas suas peculiaridades, deve ter, em cada instituição que por ela 

opte expressamente, regulamentação própria, com critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação bastante explícitos, bem como diretrizes técnicas relacionadas com a suaelaboração. 

 

 Diretrizes Específicas por CursoRelatado 

 

Sob este tópico serão tratados os aspectos peculiares a cada curso, abrangendo Perfil 

Desejado do Formando, as Competências e Habilidades, os Conteúdos Curriculares e, quando 

necessário, um tópico sobre Considerações Finais. 

 

 Curso de Graduação emDireito 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

Quanto ao perfil desejado, o curso de Direito deverá oportunizar ao graduando uma 

sólida formação geral e humanística, com a capacidade de análise e articulação de conceitos e 

argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a  uma 

postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o 

trabalho e  o desenvolvimento dacidadania. 

 

 Competências eHabilidades 

 

O curso de graduação em Direito deve possibilitar a formação do profissional do 

Direito que revele, pelo menos, as seguinteshabilidades: 

 

- leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

 

- interpretação e aplicação doDireito; 

 

- pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes 

do Direito; 

- adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos eprocedimentos; 

 

- correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência doDireito; 

 

- utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexãocrítica; 
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- julgamento e tomada de decisões;e 

 

- domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

doDireito. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

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 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 harmônicas relaçõesinternacionais; 

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 normastécnico-

jurídicas. 

 

 Curso de Graduação em CiênciasEconômicas 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

O curso de graduação em Ciências Econômicas deve ensejar a formação do 

Economista, imbuído de sólida consciência social, indispensável ao enfrentamento das 

situações emergentes,  na sociedade humana e politicamente organizada. Cogita-se formar um 

profissional capaz de enfrentar as transformações político-econômicas e sociais, 

contextualizadas, segundo as  dimensões de espaço e de tempo, na sociedade brasileira, 

percebida no conjunto das funções econômicasmundiais. 

 

Desta forma, o bacharel em Economia deve apresentar um perfil centrado em sólida 

formação geral e domínio técnico dos estudos relacionados com a formação teórico-

quantitativa, peculiares ao curso, além da visão histórica do pensamento econômico aplicado à 

realidade brasileira e ao contexto mundial, de tal forma que o egresso possa revelar: 

- uma base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questões econômicas no 

seu contexto histórico social; 

 

- capacidade de tomada de decisões e de resolução de problemas numa realidade 

diversificada e em constante transformação; 
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- capacidade analítica, visão crítica e competência para adquirir novos conhecimentos;e 

 

- domínio das habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão oral eescrita. 

 

 Competências eHabilidades 

 

Os graduados nos cursos de Ciências Econômicas devem ser capazes de revelar, pelo 

menos, as seguintes competências e habilidades: 

 

- desenvolver raciocínios logicamente consistentes; 

 

- ler e compreender textoseconômicos; 

 

- elaborar pareceres e relatórios; 

 

- lidar com conceitos teóricos fundamentais da CiênciaEconômica; 

 

- utilizar o instrumental econômico para analisar situações históricasconcretas; 

 

- utilizar formulações matemáticas e estatísticas na análise dos fenômenos sócio- 

econômicos; 

 

- diferenciar correntes teóricas a partir de distintas políticaseconômicas. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

Os cursos de graduação em Ciências Econômicas deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos seguintes eixos 

interligados de formação: 

I – Conteúdos de Formação Geral, que tem por objetivo introduzir o aluno ao 

conhecimento da Ciência Econômica e de outras Ciências Sociais, abrangendo  também 

aspectos da Sociologia e da Ciência Política, além de estudos básicos e propedêuticos da 

Administração,   do Direito e daContabilidade; 

II – Conteúdos de Formação Teórico-Quantitativa, que se direcionam à formação 

profissional propriamente dita, englobando tópicos de estudos mais avançados da Matemática, 

da Estatística, da Macroeconomia, da Microeconomia, da Econometria e no Desenvolvimento 

Sócio-Econômico, além de abordar questões práticas necessárias à preparação  do  graduando 

como técnico, e que permitam a continuidade de estudos de pós-graduação, sedimentado por 

estágios e atividades complementares;  

 

III - Conteúdos de Formação Histórica, que possibilitam ao aluno construir uma base 

cultural indispensável à expressão de um posicionamento reflexivo, crítico e comparativo, 
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englobando a História do Pensamento Econômico e dos fatos econômicos de outros países e do 

Brasil, bem como tópicos de estudos específicos sobre a economia brasileiracontemporânea. 

 

 Curso de Graduação emAdministração 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

O curso de Administração deve ensejar condições para que o bacharel em 

Administração esteja capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto, observados os níveis 

graduais do processo de tomada de decisão, bem como a desenvolver o alto gerenciamento e a 

assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos 

do campo de atuação do administrador. 

 

 Competências eHabilidades 

 

Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem, 

pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 

- reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e  generalizar 

conhecimentoseexercer,emdiferentesgrausdecomplexidade,oprocessodatomadadedecisão; 

 

- desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ouintergrupais; 

 

- refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle egerenciamento; 

 

- desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre  fenômenos  

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo 

diante dos diferentes contextos organizacionais esociais; 

 

- ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 

exercício profissional; 

 

- desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes 

modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.  

 

 Conteúdos Curriculares 
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Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos seguintes campos 

interligados de formação: 

I – Conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com as Ciências Sociais, a 

Filosofia, a Psicologia, a Ética, a Política, o Comportamento, a Linguagem, a Comunicação e 

Informação; 

II – Conteúdos de Formação Profissional, compreendendo Estudos da Teoria da 

Administração e das Organizações e suas respectivas funções, dos Fenômenos Empresariais, 

Gerenciais, Organizacionais, Estratégicos e Ambientais, estabelecidas suas interrelações com a 

realidade social, objetivando uma visão crítica da validade de suas dimensões, bem como os 

aspectos legais e contábeis; 

III – Conteúdos de Formação Complementar, compreendendo Estudos Econômicos, 

Financeiros e de Mercado, e suas interrelações com a realidade nacional e internacional, 

segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das 

organizações e    na utilização de novas tecnologias; 

IV – Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias,  abrangendo 

Pesquisa Operacional, Teoria dos Jogos, Modelos Matemáticos e Estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos 

inerentes  àAdministração. 

 

 Curso de Graduação em CiênciasContábeis 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

O curso de graduação em Ciências Contábeis deve contemplar um perfil profissional 

que revele a responsabilidade social de seus egressos e sua atuação técnica e instrumental, 

articulada com outros ramos do saber e, portanto, com outros profissionais, evidenciando o 

domínio de habilidades e competências inter e multidisciplinares. 

 

 Competências eHabilidades 

 

Quanto às competências e habilidades, os bacharéis em Ciências Contabilistas deverão 

ser capazes de: 

 

- utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem próprias das Ciências Contábeis 

e Atuariais; 

 

- demonstrar uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividadecontábil; 

 

- elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz 

de seus usuários, quaisquer que sejam os modelosorganizacionais; 

 

- aplicar adequadamente a legislação inerente às funçõescontábeis;  
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- desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 

equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à  

geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível deprecisão; 

 

- exercer suas funções com expressivo domínio das funções contábeis e atuariais que 

viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento da sua responsabilidade quanto ao gerenciamento,  aos 

controles e à prestação de contas da sua gestão perante à sociedade, gerando também 

informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores 

orientados para a cidadania; 

- desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial; 

- exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 

através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais. 

 Conteúdos Curriculares 

Os cursos de graduação em Ciências Contábeis deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos seguintes eixos 

interligados de formação: 

I - Conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática  e Estatística; 

II – Conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, além de suas relações com a Atuária, e da Auditoria, da Controladoria e suas 

aplicações peculiares ao setor público eprivado; 

III – Conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em  

Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados paraContabilidade. 

 Curso de Graduação emTurismo 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

Quanto ao perfil desejado, o curso de graduação em Turismo deverá oportunizar a 

formação de um profissional apto a atuar em mercados altamente competitivos e em constante 

transformação, cujas opções possuem um impacto profundo na vida social, econômica e no 

meio ambiente, exigindo uma formação ao mesmo tempo generalista, no sentido tanto  do  

conhecimento geral, das ciências humanas, sociais, políticas e econômicas, como também de 

uma formação especializada, constituída de conhecimentos específicos, sobretudo nas áreas 

culturais, históricas, ambientais, antropológicas, de Inventário do Patrimônio Histórico e 

Cultural,  bem como o agenciamento, organização e gerenciamento de eventos e a 

administração do fluxo turístico.  

 Competências eHabilidades 

 

O curso de graduação em Turismo deve possibilitar formação profissional que revele,    

pelo menos, as seguintes competências ehabilidades: 
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- compreensão das políticas nacionais e regionais sobreturismo; 

 

- utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações turísticas, 

abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

 

- positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e estaduais deturismo; 

 

- domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e à operacionalização do  

Inventário Turístico, detectando áreas de novos negócios e de novos campos turísticos e de 

permutas culturais; 

 

- domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de viabilidade 

econômico-financeira para os empreendimentos e projetosturísticos; 

 

- adequada aplicação da legislaçãopertinente; 

 

- planejamento e execução de projetos e programas estratégicos relacionados com 

empreendimentos turísticos e seugerenciamento; 

 

- intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção em espaços novos, 

emergentes ouinventariados; 

 

- classificação, sobre critérios prévios e adequados, de estabelecimentos prestadores de 

serviços turísticos, incluindo meios de hospedagens, transportadoras, agências de turismo, 

empresas promotoras de eventos e de outras áreas, postas com segurança à  disposição  do  

mercado turístico e de suaexpansão; 

 

- domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de  informações 

geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, folclóricas, 

artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, como diversas formas 

de manifestação da comunidade humana; 

 

- domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos diferentes mercados 

turísticos, identificando os prioritários, inclusive para efeito de oferta adequada a cada perfil do 

turista; 

 

- comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e precisa sobre aspectos 

técnicos específicos e da interpretação da realidade das organizações e dos traços culturais de   

cada comunidade ou segmentosocial;   

- utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, assessorar, planejar e 

administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, instituições públicas ou 

privadas, e dos demais segmentospopulacionais; 
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- domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em sua intervenção  

nos traços culturais de uma comunidade ainda nãoconhecida; 

 

- habilidade no manejo com a informática e com outros recursostecnológicos; 

 

- integração nas ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares interagindo 

criativamente nos diferentes contextos organizacionais esociais; 

 

- compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades pós-

industriais, onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes propícios para se 

desenvolverem; 

 

- profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações públicas, das 

articulações interpessoais, com posturas estratégicas para o êxito de qualquer eventoturístico; 

 

- conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-profissional, com 

humanismo, simplicidade, segurança, empatia eética. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

Os cursos de graduação em Turismo deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos 

e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos seguintes eixos interligados de 

formação: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos Sociológicos, 

Antropológicos, Históricos, Filosóficos, Geográficos, Culturais e Artísticos, que conformam as 

sociedades e suas diferentesculturas; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral do Turismo, 

Teoria da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda as relações do Turismo com a 

Administração, o Direito, a Economia, a Estatística e a Contabilidade, além do domínio de, 

pelo menos, uma língua estrangeira; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos espaços de fluxo 

turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, laboratórios de aprendizagem e 

de estágios. 

 

 Curso de Graduação emHotelaria 

 

O curso de graduação em Hotelaria, na modalidade bacharelado, terá uma 

terminalidade segundo a sua concepção curricular e o projeto pedagógico do curso, adequados 

ao  perfil  desejado do formando, incluindo até conteúdos curriculares de natureza pedagógica  

indispensáveis à habilitação para o magistério em cursos de formação profissionalizante ou de 

Educação Profissional de que trata a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96. 
Perfil Desejado do Formando  

Quanto ao perfil desejado, o curso de graduação em Hotelaria deverá oportunizar a 

formação de um profissional apto a atuar em um mercado altamente competitivo e em 

constante transformação, com impactos periódicos ou sazonais, segundo as mudanças na vida 
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social, econômica, política, empresarial e organizacional, com ênfase na Gestão e 

Administração de Hotéis com os mais diversos e importantes aspectos estruturais, infra-

estruturais e o seu eficaz e qualitativo funcionamento, de acordo com os diversos segmentos 

culturais da demandahoteleira. 

 

 Competências eHabilidades 

 

O curso de graduação em Hotelaria deve possibilitar a formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades para: 

 

- atuar no planejamento, implantação e gerenciamento de unidadeshoteleiras; 

 

- reconhecer e identificar problemas, equacionando soluções, intermediando e 

coordenando os diferentes níveis do processo de tomada dedecisão; 

 

- ajustar-se aos diferentes contextos históricos e suas inter-relações geográficas, sociais, 

econômicas e turísticas, especialmente para o constante aperfeiçoamento em planejamentos e 

gestões de empresashoteleiras; 

 

- adotar, com eficácia, modelos inovadores degestão; 

 

- integrar-se no grupo hoteleiro e da unidade que gerencia, contribuindo para a ação de 

equipes interdisciplinares  e interagir criativamente face aos  diferentes  contextos 

organizacionais e sociais bem como resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade 

diante de problemas e desafios organizacionais; 

 

- comunicar-se em idiomas estrangeiros, principalmente a língua inglesa e a espanhola, 

manejando também os recursos informatizados e outros equipamentostecnológicos; 

 

- exercer, com liderança e responsabilidade, o gerenciamento da unidade hoteleira, 

direcionado ao melhor atendimento ao cliente,usuário; 

 

- implantar planejamento estratégico capaz de assegurar produtividade e 

competitividade, em mercados de significativasdiversificações; 

 

- ajustar, mediante adequada forma de gerenciamento, o funcionamento institucional a 

novas situações, emergentes, presentes na pluralidade do mercado hoteleiro, da cultura e da 

demanda diferenciada, das expectativas de diferentes pólos turísticos ou em razão de diversos 

processos de mobilidade social.  

 Conteúdos Curriculares 

 

O curso de graduação em Hotelaria deve direcionar os conteúdos para o perfil desejado 

do formando, a partir dos seguintes tópicos de estudos interligados: 
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I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Ciências Humanas, com ênfase na 

Psicologia, Sociologia e na Geografia Física, Humana, Política e Econômica, e com as 

Ciências   da Comunicação e dasArtes; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Administração, a Economia e o 

Direito, aplicados à Hotelaria, interligados com o Turismo, além de estudos sobre Sistemas de 

Comunicação e Informática, incluindo domínio de, pelo menos, uma línguaestrangeira; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: obtidos pelos sistemas informatizados, incluindo 

Laboratórios, com as diversas interligações em rede, cujos produtos sejam postos à disposição 

do fluxo turístico, observadas as peculiaridades do mercado hoteleiro, Estágio Curricular 

Supervisionado, Estágios Integradores, Atividade Extra-classe, Atividades de Pesquisa e de 

Iniciação Científica e AtividadesComplementares. 

 

 Curso de Graduação em SecretariadoExecutivo 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo se propõe formar bacharéis com 

sólidos domínios acadêmicos, científicos e tecnológicos específicos de seu campo de atuação, 

especialmente preparando-os para o eficaz desempenho de múltiplas relações de acordo com 

as especificidades de cada organização, mantendo o harmônico funcionamento nas interfaces 

staff/linha, gerenciando o fluxo de informações e desenvolvendo com sensibilidade 

metodologias capazes de diagnosticar conflitos, reduzir resistências a mudança, repassar a 

importância da concepção empreendedora da empresa, portando-se com competência e 

discrição. 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar a formação de um 

profissional proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, articulador 

em negociações que precedam à tomada de decisões, facilitador das relações interpessoais e 

inter- grupais, revelando eficiente domínio de técnicas de sensibilização .e de fácil domínio 

dos diferentes meios de comunicação dentro da organização e com diferentes grupos de 

clientela e de demanda. 

 

 Competências eHabilidades 

 

O Secretário Executivo deverá ser preparado para desempenhar, com alto padrão de 

competência, as tarefas peculiares à profissão, contribuindo para melhoria da qualidade nas 

relações pessoais, interpessoais e com o mundo exterior, bem como para maior produtividade 

nas organizações, devendo revelar, pelo menos, as seguintes competências ehabilidades: 

 

- exercício profissional com iniciativa, criatividade, bom senso, discrição, maturidade 

emocional, sólidos e atualizados  conhecimentos gerais; 

 

- capacidade de articulação com diferentes níveis de empresas e instituições públicas ou 

privadas ou diferentes clientes; 

 



416  

- visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicasinter-setoriais; 

 

- administração eficaz do tempo; 

 

- exercício de funções gerenciais, com domínios sobre planejamento, organização, 

controle e direção; 

 

- utilização do raciocínio lógico, critico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situaçõesorganizacionais; 

 

- habilidade de lidar com modelos inovadores degestão; 

 

- valorização e domínio dos princípios que informam eficaz sistema decomunicação; 

 

- receptividade e liderança para o trabalho em equipe ,na busca dasinergia; 

 

- sensibilidade para a adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da 

qualidade e da produtividade dosserviços; 

 

- controle e gerenciamento do fluxo de informações, assegurando uniformidade de 

referencial para diferentes usuários; 

 

- eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo 

segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo deinformação; 

 

- utilização de tecnologias da informação com suas permanentesinovações. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, os seguintes conteúdos interligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Ciências Sociais, com as Ciências 

Jurídicas e com as Ciências da Comunicação e daInformação; 

II – Conteúdos Específicos: estudos das Técnicas Secretariais e de Gestão Secretarial, 

abrangendo os conteúdos relacionados com as Teorias das  Organizações,  com  o 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e com a Ética Profissional, além do domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e o aprofundamento da LínguaNacional; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: Laboratórios Informatizados, com as diversas 

interligações em rede, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades Complementares, 

especialmente a abordagem teórico-prática dos Sistemas de Comunicação, com ênfase em 

softwares e aplicativos.  

 

 Curso de Graduação em Música 

 



417  

 Perfil Desejado do Formando 

 

O curso de graduação na área de Música deve contribuir para o exercício do 

pensamento reflexivo, a sensibilidade artística e a capacidade de manifestação do indivíduo na 

sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas. 

 

 Competências eHabilidades 

 

O curso de graduação em Música deve possibilitar a formação  profissional  que 

revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidadespara: 

 

- intervir na sociedade de acordo com suas manifestações culturais, demonstrando 

sensibilidade e criação artísticas e excelênciaprática; 

 

- viabilizar pesquisa científica e tecnológica em música, visando à criação, 

compreensão e difusão da cultura e seudesenvolvimento; 

 

- atuar, de forma significativa, nas manifestações musicais, instituídas ouemergentes; 

 

- atuar, em articulação com as diversas instituições, nos diferenciados espaços culturais 

e, especialmente, em instituições de ensino específico demúsica; 

 

- estimular criações musicais e sua divulgação como manifestação do potencialartístico. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

O curso de graduação em Música deve assegurar o perfil do profissional desejado, a 

partir dos seguintes tópicos de estudos ou de conteúdos interligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com a Cultura e as Artes, envolvendo 

também as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Antropologia ePsico-Pedagogia; 

II – Conteúdos Específicos: estudos que particularizam e dão consistência à área de 

Música, abrangendo os relacionados com o Conhecimento Instrumental, Composicional e de 

Regência; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: estudos que permitam a integração teoria/prática 

relacionada com o exercício da arte musical e do desempenho profissional, incluindo também 

Estágio Curricular Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de 

novas Tecnologias. 

 

 Curso de Graduação emDança 

 

 Perfil Desejado do Formando 
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O curso de graduação em Dança deve propiciar uma formação profissional com duas 

vertentes: a primeira comprometida em formar o profissional envolvido com a produção 

coreográfica e o espetáculo de dança e a outra voltada não  só  para o profissional que trabalha  

com a reprodução do conhecimento como também para o que trabalho com o ensino das danças, 

especialmente para portadores de necessidades especiais ou ainda que utiliza a dança como 

elemento de valorização, de alta estima e de expressão corporal, visando a integrar o indivíduo 

na sociedade, consolidados em cada movimento e em cada plasticidade, na dança em educação 

especial, a harmonia dos componentes motor, cognitivo, afetivo eemocional. 

 

 Competências eHabilidades 

 

O curso de graduação em Dança deve possibilitar a formação profissional que revele, 

pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 

- domínio dos princípios cinesiológicos relativos à performancecorporal; 

 

- domínio da linguagem corporal relativo à interpretação coreográfica nos aspectos 

técnicos ecriativos; 

 

- desempenho indispensáveis à identificação, descrição, compreensão, análise e 

articulação dos elementos da composição coreográfica, sendo também capaz de exercer essas 

funções em conjunto com outrosprofissionais; 

 

- reconhecimento e análise de estruturas metodológicas e domínios didáticos relativos 

ao ensino da dança, adaptando-as à realidade de cada processo de reprodução do 

conhecimento, manifesto nos movimentos ordenados eexpressivos; 

 

- domínio das habilidades indispensáveis ao trabalho da dança do portador de 

necessidades especiais proporcionando a todos a prática e o exercício desta forma de arte como 

expressão da vida. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

O curso de graduação em Dança deve contemplar em seu projeto pedagógico e em sua 

organização curricular, os seguintes conteúdos interligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, as 

Ciências da Saúde e as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Psicologia e Serviço  

Social,  bem assim com as diferentes manifestações da vida e de seusvalores; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Estética e com 

aHistóriadaDança,aCinesiologia,asTécnicasdeCriaçãoArtísticaedeExpressãoCorporaleaCoreog

rafia;III–ConteúdosTeórico-

Práticos:domíniosdetécnicaseprincípiosinformadoresdaexpressãomusical,envolvendoaspectosC

oreográficosedeExpressãoCorporal,bemcomoodesenvolvimentodeatividadesrelacionadascomo

sEspaçosCênicos,comasArtesPlásticas,com a Sonoplastia e com as demais práticas inerentes à 

produção em dança como expressão da 

arte e da vida. 
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 Curso de Graduação emTeatro 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

O perfil do egresso do curso de Teatro deve compreender uma sólida formação ética, 

teórica, artística, técnica e cultural que o capacita tanto a uma atuação profissional qualificada, 

quanto à investigação de novas técnicas, metodologias de trabalho, linguagens e propostas 

estéticas. 

 

A este perfil acrescente-se também a postura de permanente busca de atualização 

profissional, da iniciativa de interferir no mercado de trabalho, de criar novas possibilidades de 

atuação intelectual e artística, de contribuir para o desenvolvimento artístico-cultural do País, 

no exercício da produção de espetáculos teatrais, da pesquisa e da crítica teatral, bem como  o 

domínio de metodologias de ensino adequadas à arte teatral sob suas diferentesformas. 

 

Assim, quanto ao curso de graduação em Teatro, dois perfis devem ser considerados: 

 

a) o perfil do egresso de um curso de graduação em Teatro deve compreender uma 

sólida formação ética, teórica, artística, técnica e cultural que capacita tanto a uma atuação 

profissional qualificada, quanto ao empreendimento da investigação de novas técnicas, 

metodologias de trabalho, linguagens e propostas estéticas. É marcante no perfil do egresso a 

busca permanente da atualização profissional e da capacidade de intervir no mercado de 

trabalho, criando novas oportunidades de atuação intelectual eartística; 

 

b) perfil específico: o graduado deverá estar capacitado a contribuir para o 

desenvolvimento artístico e cultural do País no exercício da produção do espetáculo teatral, da 

pesquisa e da crítica teatral, bem assim do ensino doteatro. 

 

 Competências eHabilidades 

 

O curso de graduação em Teatro deve possibilitar a formação que revele, pelo menos, 

as seguintes competências e habilidades: 

 

- conhecimento da linguagem teatral, suas especificidades e seus desdobramentos, 

inclusive conceitos e métodos fundamentais à reflexão críticas dos diferentes elementos da 

linguagemteatral; 

 

- conhecimento da história do teatro, da dramaturgia e da literaturadramática; 

 

- domínio de códigos e convenções próprios da linguagem cênica na concepção da 

encenação e da criação do espetáculoteatral; 
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- domínio técnico e expressivo do corpo visando a interpretaçãoteatral; 

 

- domínio técnico construtivo na composição dos elementos visuais da cenateatral;  

 

- conhecimento de princípios gerais de educação e dos processos pedagógicos 

referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano como subsídio para o trabalho 

educacional direcionado para o teatro e suas diversasmanifestações; 

 

- capacidade de coordenar o processo educacional de conhecimentos teóricos e práticos  

sob as linguagens cênica e teatral, no exercício do ensino de Teatro, tanto no âmbito formal 

como em práticas não-formais de ensino; 

 

- capacidade de auto-aprendizado contínuo, exercitando procedimentos de 

investigação, análise e crítica dos diversos elementos e processos estéticos da arteteatral 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

Os cursos de graduação em Teatro deverão contemplar  em seus projetos pedagógicos  

e  em sua organização curricular, conteúdos que atendam aso seguintes eixos interligados de 

informação: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, a Cultura 

e   a Literatura, sob as diferentes manifestações da vida e de seus valores, bem assim com a 

História do Espetáculo Teatral, a Dramaturgia, a Encenação, a Interpretação Teatral e com a 

Ética Profissional; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a História da Arte, com a 

Estética, com a Teoria e o Ensino do Teatro, além de outros relacionados com as diferentes 

formas de expressão musical e corporal, adequadas à Expressão Teatral e às formas de 

Comunicação Humana; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas integradas aos princípios 

informadores da formação teatral e sua integração com atividades relacionadas com Espaços 

Cênicos, Estéticos, Cenográficos, além de domínios específicos em produção teatral, como 

expressão da Arte, da Cultura e daVida. 

 

 Curso de Graduação emDesign 

 

 Perfil Desejado do Formando 

 

O curso de graduação em Design, responsável pela formação do designer tem como 

perfil  o profissional que se ocupa do projeto de sistemas de informações visuais, objetos e os 

sistemas   de objetos de uso através do enfoque interdisciplinar, consideradas as características 

dos usuários  e de seu contexto sócio-econômico-cultural, bem como potencialidades e 

limitações econômicas    e tecnológicas das unidades produtivas onde os sistemas de 

informação e objetos de uso serão produzidos. 
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O perfil desejado desse formando, portanto, é o designer capaz de produzir projetos que 

envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, culturais e tecnológicas de forma 

contextualizada e observado o ajustamento histórico e os traços  culturais e de 

desenvolvimento das comunidades.  

 Competências eHabilidades 

 

O graduado em Design deve revelar as seguintes competências e habilidades: 

 

- capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando do domínio de 

técnicas e de processo decriação; 

 

- capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos e soluções, 

em seus projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e reproduçãovisual; 

 

- capacidade de trânsito interdisciplinar, interagindo com especialistas de outras áreas 

de modo a utilizar conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração 

e execução de pesquisas eprojetos; 

 

- visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos de 

fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos doproduto; 

 

- domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: definição 

de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e avaliação de alternativas, 

configuração de solução e comunicação deresultados; 

 

- conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida visão 

setorial, relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias abrangendo 

mobiliário, confecção, calçados, jóias, cerâmicas, embalagens, artefatos de qualquer  natureza,  

traços  culturais da sociedade, softwares e outras manifestaçõesregionais; 

 

- domínio de gerência de produção, incluindo qualidade, produtividade, arranjo físico 

de fábrica, estoques, custos e investimentos, além da administração de recursos humanos para 

a produção; 

 

- visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e culturais, 

revelando consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, 

estéticas   e éticas de sua atividade. 

 

 Conteúdos Curriculares 

 

O curso de graduação em Design deverá contemplar em seus projetos pedagógicos e em 

sua organização curricular, conteúdos que atendam aos seguintes eixos interligados de 

formação: 
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I – Conteúdos Básicos: estudo da História e das Teorias do Design em seus contextos 

Sociológicos, Antropológicos, Psicológicos e Artísticos, abrangendo Métodos e Técnicas de 

Projetos, Meios de Representação, Comunicação e Informação, Estudos das Relações 

Usuário/Objeto/Meio Ambiente, Estudo de Materiais, Processos, Gestão e outras relações com 

a produção e omercado; 

II – Conteúdos Específicos: estudos que envolvam Produções Artísticas, Produção 

Industrial, Comunicação Visual, Interface, Modas, Vestuários, Interiores, Paisagismos,Design 

e outras produções artísticas que revelem adequada utilização de espaços e correspondam a 

níveis  de satisfaçãopessoal; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: domínios que integram a abordagem teórica e a 

prática profissional, além de peculiares desempenhos no Estágio Curricular Supervisionado,  

inclusive com e a execução de atividades complementares específicas, compatíveis com o  

perfil  desejado do formando. 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da análise até então desenvolvida resulta oportuno que se façam as seguintes 

argumentações finais: 

 

1. em razão da metodologia adotada, foi possível definir diretrizes comuns aos cursos 

relatados (item 3.1), isto é, o que de todos se exige como delineamento geral e estabelecer, em 

seguida, Diretrizes Específicas para cada curso de graduação (item 3.2), concebendo-o 

dentro de uma determinada área de conhecimento e com vistas a um definido perfil desejado 

do formando, as suas competências e habilidades e a seus conteúdos curriculares, acordo com 

as implicações científicas e tecnológicas de cadacurso; 

 

2. Desta forma, este Parecer grupou, como diretrizes curriculares comuns aos cursos 

relatados, aquelas que se aplicam indistintamente, por seu caráter geral, a todos os cursos ora 

relatados, o que não significa que todos os cursos tenham o mesmo modus operandi, posto que 

cada um fará a devida adequação às suas peculiaridades daquilo que se exige de todos 

indistintamente; 

 

3. o Projeto de Resolução de cada curso atende basicamente a essa metodologia, de tal 

maneira que dispositivos foram reservados ao tratamento das diretrizes específicas, por isto 

que, conjugando estas com as diretrizes comuns, foi possível elaborar-se um Projeto de 

Resolução por curso; 

 

4. o Parecer que ora se conclui se ateve às diretrizes comuns e específicas dos cursos 

relatados, concentrando-as eminentemente na graduação, posto que as outras modalidades de 

oferta, em nível superior, como é o caso das licenciaturas, dos cursos seqüenciais, dos 

tecnólogos, do curso normal superior e outros estão tendo disciplinamentopróprio; 

 

5. quanto à integralização curricular, as Resoluções, com base nas diretrizes comuns 

aos cursos ora relatados, prevêem que a organização curricular indicará expressamente as 

condições para a efetiva conclusão do curso, de acordo com os regimes acadêmicas que as 

instituições de ensino adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de 

créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-
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requisitos, observados os elementos estruturais nos respectivos projetos pedagógicos, como 

reza o art. 11 proposto nos Projetos de Resolução; 

 

6. os aspectos relacionados com a duração do curso de graduação,  com a carga horária 

e  os tempos possíveis de integralização curricular de acordo com os regimes acadêmicos, por 

se tratar de parâmetros, ficarão definidos no projeto pedagógico do curso e em sua organização 

curricular, convindo registrar que adveio da Câmara de Educação Superior, com muita 

oportunidade, o Parecer 100/2002, definindo os indicadores relacionados com ―Carga Horária 

dos Cursos de Graduação‖, com o respectivo projeto de Resolução, ambos aprovados em 

13/03/2002. Nele se observa, por exemplo, que o percentual máximo de atividade prática, sob 

a forma de pesquisa, de estágio ou de intervenção supervisionada é de 15%, não se 

referindo, portanto, às licenciaturas plenas, graduação superior, para as quais a própria Lei 

9.394/96, em seu art. 65, definiu o mínimo de 300 (trezentas) horas para o estágio 

supervisionado; 

 

7. resta, portanto, evidenciado, que este Parecer deveria mesmo direcionar-se apenas 

aos cursos de graduação relatados, sem envolver outras modalidades de oferta, por isto que a 

eles já   se aplicam o Parecer CES 100/2002 e a Resolução deledecorrente; 

 

8. ademais, alguns cursos guardam entre si total interdisciplinaridade, de tal maneira 

que  os domínios alcançados em uns são também necessariamente exigido em outros, 

resultando também em estudos transversais e complementares que possam preservar esse liame 

que torna semelhantes cursos de graduação especificamentediferentes; 

 

9. de referência às Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Direito, verifica-se 

que, com o advento da LDB (9.131/95 e 9.394/96) e das Diretrizes Curriculares Nacionais, não 

se justifica mais, tanto do ponto de vista jurídico como acadêmico, cogitar que esteja em vigor 

a Portaria 1.886/94 para o curso de Direito, considerada até a sua automática revogação, como  

ficará evidenciado: 

 

 a Portaria remetida foi editada ainda na vigência da LDB 4.024/61 e 5.540/68, 

estabelecendo que os cursos de graduação teriam seus Currículos Mínimos Nacionais fixados   

pelo então Conselho Federal de Educação, na forma, respectivamente, dos artigos 9º e 26, 

revogados a partir de 1995/1996, com a nova LDB supramencionada; 

 

 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.131/95 e 9.394/96), além   

de revogar expressamente as mencionadas Leis 4.024/61 e 5.540/68, no seu art. 92, ―e as 

demais leis e decretos-lei que as modificaram (excetuando-se a Lei 9.131, de 24/11/95, e 

9.192, de 21/12/95), e quaisquer outras disposições em contrário‖, tratou da matéria de  

forma  abrangente, geral, ao estabelecer que os cursos de graduação terão seus currículos 

estruturados pelas instituições de educação superior harmonicamente com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e com as Diretrizes Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação que o 

Conselho Nacional de Educação, por sua Câmara de Educação Superior, fixasse, como 

oraocorre; 

 

 a revogação do disciplinamento estabelecido na Portaria 1.886/94 quando dispôs da 

obrigatoriedade de disciplinas, conteúdos e práticas, já formatados em cinco séries e com 

duração determinada, adotando a mesma sistemática do rígido e preestabelecido Currículo 
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Mínimo Profissional Nacional, incompatível com a nova LDB, cedeu lugar à criatividade e à 

competência inovadora das instituições de ensino superior, observados os eixos norteadores da 

nova configuração curricular e do projeto pedagógico dos cursos jurídicos, a partir das supra 

referidas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Gerais para os cursos degraduação; 

 

a proposta ao Ministro de Estado da Educação da formalização da revogação da Portaria 

1.886/94 foi objeto do Parecer 507/99-CES/CNE, aprovado à unanimidade pela referida 

Câmara,com a fundamentação ali esposada, considerando ainda o disciplinamento contido no 

art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, segundo o qual se terá como 

revogada uma lei ou um ato normativo qualquer quando outro, da mesma natureza ou de  

hierarquia  superior os revogar expressamente ou tratar da matéria de forma diversa, ou ainda 

quando o novo tratamento dado a matéria for incompatível com o da norma anterior, por isto 

considerada revogada, inaplicável, a partir da nova lei, como é ocaso. 

 

 as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Gerais do curso de 

graduação em Direito se harmonizam com as orientações e diretrizes fixadas pelos Pareceres 

776/97 e 583/2001, que se destinam a todos os cursos, incluindo-se os cursos de graduação em 

Direito, pela evidência de que a Portaria 1.886/94 e Portaria MEC 1.252/2001 não mais 

subsistem na ordem jurídica, como consta do Parecer CES 507, de 19/5/99, especificamente 

quanto à insubsistência da referida Portaria e das supervenientes, assegurando coerência com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e da graduação emDireito. 

 

IV – VOTO DO(S) RELATOR(ES) 

Diante do exposto, voto (amos) nos seguintes termos: 

1) favoravelmente à aprovação das Diretrizes Curriculares dos cursos de Graduação em 

Direito, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, 

Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design, propostas pelas respectivas 

Comissões de Especialistas da SESu/MEC, com os acréscimos e reformulações constantes 

desteParecer; 

2) pela aprovação dos Projetos de Resolução em anexo, que fazem parte integrante 

deste Parecer e deste voto. 

 

Brasília-DF, 03 de abril de 2002. 

Conselheiro José Carlos Almeida da Silva - Relator 

Conselheiro Lauro Ribas Zimmer - Relator 

V – DECISÃO DACÂMARA 

 

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto da Comissão. 

 

Sala das Sessões, 03 de abril de 2002. 
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Conselheiro Arthur Roquete de Macedo - Presidente 

Conselheiro José Carlos Almeida da Silva - Vice-

Presidente  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Direito e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, propostas ao CNE pela 

SESu/MEC, considerando o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado na sessão de  /   

/   e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em ..........., 

........................ de2001, 

 

RESOLVE: 

 

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 ParecerCES/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 
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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 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 esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

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

IV - formas de realização da 

interdisciplinaridade; V - modos de integração 

entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

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 iniciaçãocientífica; 

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 atividadesextensionistas; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

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 artigoprecedente. 

 

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 
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responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como 

padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

 

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. 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 suaelaboração. 

 

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. 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. 9º. O curso de graduação em Direito deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguinteshabilidades: 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação doDireito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 
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fontes do Direito; 

IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas 

ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos eprocedimentos; 

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência doDireito; 

VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e dereflexão 

crítica;  

VII - julgamento e tomada de decisões;e 

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

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 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 relaçõesinternacionais; 

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. 

 

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. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando  

revogada a Portaria 1.886/94 e demais disposições em contrário  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Ciências Econômicas e  

dá outrasprovidências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Economia, propostas ao CNE 

pela SESu/MEC, considerando  o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado na 

sessão de / / e  homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em ..........., 

........................ de 2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Ciências Econômicas, 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/CNE nº 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Ciências Econômicas, 

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 de graduação em Ciências Econômicas, com suas peculiaridades, seu currículo 

pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes 

elementosestruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso;  

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 
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VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações do pensamento econômico, e de aperfeiçoamento, de acordo com as 

efetivas demandas do desempenhoprofissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino 

e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Ciências Econômicas, 

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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 

correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências Econômicas e desde que sejam 

estruturados e operacionalizados 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. 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. 
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Art. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada Instituição de 

Ensino Superior. 

 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir a Monografia no currículo do  

curso de graduação em Ciências Econômicas, 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 suaelaboração. 

 

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. 8º. O curso de graduação em Ciências Econômicas deve ensejar a formação 

de um profissional imbuído de sólida consciência social, indispensável ao enfrentamento 

das situações emergentes, na sociedade humana e politicamente organizada, apto a 

intervir positivamente nas transformações político-econômicas e sociais, 

contextualizadas, segundo as dimensões de espaço e de tempo, na sociedade brasileira, 

percebida no conjunto das funções econômicas mundiais. 

 

Parágrafo único. O bacharel em Ciências Econômicas deve apresentar um perfil 

centrado em sólida formação geral e com domínio técnico dos estudos relacionados com 

a formação teórico-quantitativa, peculiares ao curso, além da visão histórica do 

pensamento econômico aplicado à realidade brasileira e ao contexto mundial, de tal 

forma que o egresso possa revelar: 

I - uma base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questões  

econômicas no seu contexto históricosocial; 

II - capacidade de tomada de decisões e de resolução de problemas numa 

realidade diversificada e em constante transformação; 

III - capacidade analítica, visão crítica e competência para adquirir novos 

conhecimentos; e 

IV -domíniodashabilidadesrelativasàefetivacomunicaçãoeexpressãoorale 
escrita. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Ciências Econômicas deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - desenvolver raciocínios logicamente consistentes;  

II - ler e compreender textos econômicos;  

III - elaborar pareceres erelatórios; 

IV - lidar com conceitos teóricos fundamentais da Ciência Econômica; 
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V - utilizar o instrumental econômico para analisar  situações históricas  

concretas; 

VI –utilizar formulações matemáticas e estatísticas na análise dos fenômenos 

sócio- econômicos; 

VII - diferenciar correntes teóricas a partir de distintas políticas econômicas. 

 

Art. 10. Os cursos de graduação em Ciências Econômicas deverão contemplar, 

em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam 

aos seguintes eixos interligados de formação: 

I – Conteúdos de Formação Geral, que tem por objetivo introduzir o aluno ao 

conhecimento da Ciência Econômica e de outras Ciências Sociais, abrangendo também 

aspectos da Sociologia e da Ciência Política, além de estudos básicos e propedêuticos da 

Administração, do Direito e da Contabilidade; 

II – Conteúdos de Formação Teórico-Quantitativa, que se direcionam à formação 

profissional propriamente dita, englobando tópicos de estudos mais avançados da 

Matemática, da Estatística, da Macroeconomia, da Microeconomia, da Econometria e do 

Desenvolvimento Sócio-Econômico, além de abordar questões práticas necessárias à 

preparação do graduando como técnico, sedimentado por estágios e atividades 

complementares; 

III - Conteúdos de Formação Histórica, que possibilitam ao aluno construir uma  

base cultural indispensável à expressão de um posicionamento reflexivo, crítico e 

comparativo, englobando a História do Pensamento Econômico e dos fatos econômicos 

de outros países e do Brasil, bem como tópicos de estudos específicos sobre a economia 

brasileira contemporânea. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação 

Superior, na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 

100/2002, de 13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração e  dá 

outrasprovidências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, propostas ao 

CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado 

na sessão de     /      /  e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 

..........., ........................ de 2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Administração, a ser elaborado 

pelas Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº

 . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Administração, 

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. 
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Parágrafo único. O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do 

curso de graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e 

sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes 

elementosestruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas às ciências da Administração, e 

de  aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenhoprofissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino 

e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Administração, 

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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 

correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências Econômicas e desde que sejam 

estruturados e operacionalizados 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. 
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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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da 

instituição. 

 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir a Monografia no currículo do  

curso de graduação em Administração, 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 suaelaboração. 

 

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. 8º. O curso de graduação em Administração deve ensejar, para o perfil 

desejado do graduando, condições para que o bacharel esteja capacitado a compreender 

as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 

gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, 

apresentando flexibilidade intelectual  e adaptabilidade contextualizada no trato de 

situações diversas, presentes ou emergentes,  nos vários segmentos do campo de atuação 

doadministrador. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo 
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da tomada dedecisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais 

ouintergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle egerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais esociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações 

éticas do seu exercícioprofissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional,  em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissionaladaptável; 

 

Art. 10. Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que  atendam  aos  

seguintes campos interligados deformação: 

I – Conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com as Ciências Sociais, 

a Filosofia, a Psicologia, a Ética, a Política, o Comportamento, a Linguagem, a 

Comunicação  e aInformação; 

II – Conteúdos de Formação Profissional, compreendendo Estudos da Teoria da 

Administração e das Organizações e suas respectivas funções, dos  Fenômenos  

Empresariais, Gerenciais, Organizacionais, Estratégicos e Ambientais, estabelecidas suas 

interrelações com a realidade social, objetivando uma visão crítica da validade de suas 

dimensões, bem como os aspectos legais econtábeis; 

III – Conteúdos de Formação Complementar, compreendendo Estudos 

Econômicos, Financeiros e de Mercado, e suas interrelações com a realidade nacional e 

internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade 

no âmbito das organizações e na utilização de novastecnologias; 

IV – Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias, abrangendo 

Pesquisa Operacional, Teoria dos Jogos, Modelos Matemáticos e Estatísticos e aplicação 

de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes àAdministração. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação 

Superior, na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 

100/2002, de 13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso  

de Graduação em Ciências Contábeis e dá outras 

providências. 

 

O   PRESIDENTE   DA   CÂMARA   DE   EDUCAÇÃO   SUPERIOR   DO 

CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.  9º, 

§ 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 

9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 04/04/2001, e 100/2002, de 

13/03/2002,e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Contabilidade, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer 

CES/CNEnº , aprovado na sessão de  /  /   e homologado pelo Senhor Ministro de   

Estado da Educação em ..........., ........................ de2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Ciências Contábeis, a ser elaborado pelas 

Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº . 
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Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Ciências Contábeis,  

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 de 

graduação em Ciências Contábeis, com suas peculiaridades, seu currículo 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 esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização docurso; 

IV - formas de realização da 

interdisciplinaridade; V - modos de integração 

entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização integrada 

e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes manifestações da 

Contabilidade e Atuária, e de aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do 

desempenhoprofissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Ciências Contábeis, 

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. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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 deoperacionalização. 

 

§ 1º. O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição  de  

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos 

diferentes pensamentos das Ciências Econômicas e desde que sejam estruturados e 
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operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho superior 

acadêmico competente, nainstituição. 

 

§ 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 daprofissão. 

 

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 àcomunidade. 

 

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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada Instituição de Ensino 

Superior. 

 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir a Monografia no currículo do curso 

de graduação em Ciências Contábeis, 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 suaelaboração. 

 

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 doformando. 

 

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 serãosubmetidos. 

 

Art. 8º. O curso de graduação em Ciências Contábeis deve contemplar um perfil 

profissional que revele a responsabilidade social de seus egressos e sua atuação técnica e 

instrumental, articulada com outros ramos do saber, evidenciando o domínio de habilidades e 

competências inter emultidisciplinares. 

 

Parágrafo único. O perfil desejado referido no artigo deve contemplar capacidade  de 

análise e domínios de conceitos e da terminologia própria, na interpretação e  controle  de  

situações contábeis relacionados com os modelos organizacionais e institucionais, públicos ou 
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privados, observada a postura reflexiva e crítica indispensável ao exercício  das  Ciências 

Contábeis e Atuariais, e de sua aplicação para o desenvolvimento social einstitucional. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais; 

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividadecontábil; 

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e  

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelosorganizacionais; 

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funçõescontábeis; 

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 

equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à  

geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível deprecisão; 

VI - exercer suas funções com o expressivo domínio das funções contábeis e atuariais 

que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo 

ou institucional o pleno cumprimento da sua responsabilidade quanto ao  gerenciamento,  aos 

controles e à prestação de contas da sua gestão perante à sociedade, gerando também 

informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores 

orientados para a cidadania; 

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial; 

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 

modelos organizacionais. 

 

Art. 10. Os cursos de graduação em Ciências Contábeis deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que  atendam  aos  seguintes 

eixos interligados de formação: 

I - Conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática  e Estatística; 

II – Conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, além de suas relações com a Atuária, e da Auditoria, da Controladoria e suas 

aplicações peculiares ao setor público eprivado; 

III – Conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em  

Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados paraContabilidade. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação Superior, na 

forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 100/2002, de 

13/03/2002. 
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Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Turismo e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, propostas ao 

CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado 

na sessão de     /      /  e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 

..........., ........................ de 2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Turismo, a ser elaborado pelas 

Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução  e no ParecerCES/CNEnº

 . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Turismo, observadas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Parecer indicado no artigo precedente, abrangerá 
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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  de graduação em Turismo, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, conterá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementosestruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, e de 

aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenhoprofissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino 

e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Turismo 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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e 

desde  que sejam estruturados e operacionalizados de acordo com a regulamentação 

própria  prevista no caput desteartigo. 
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§ 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. 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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria, aprovada pelo conselho superior acadêmico da 

instituição, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de  

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a suaelaboração. 

 

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. 8º. O curso de graduação em Turismo deve ensejar, para o perfil desejado do 

graduando, condições para que o bacharel esteja capacitado a compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais relacionadas com o mercado 

turístico e de seu gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada 

de decisão, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no 

trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de 

atuação profissional. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Turismo deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I – compreensão das políticas nacionais e regionais sobreturismo; 

II – utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações turísticas, 

abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais; 

III – positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e estaduais de 
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turismo; 

IV - domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e à operacionalização 

do Inventário Turístico, detectando áreas de novos negócios e de novos campos turísticos 

e de permutas culturais; 

V - domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de 

viabilidade econômico-financeira para os empreendimentos e projetosturísticos; 

VI - adequada aplicação da legislaçãopertinente; 

VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos relacionados 

com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento; 

VIII – intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção em espaços 

novos, emergentes ouinventariados; 

IX – classificação, sobre critérios prévios e adequados, de estabelecimentos 

prestadores de serviços turísticos, incluindo meios de hospedagens,  transportadoras, 

agências de turismo, empresas promotoras de eventos e outras áreas, postas com 

segurança   à disposição do mercado turístico e de suaexpansão; 

X - domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações 

geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, folclóricas, 

artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, como diversas 

formas de manifestação da comunidadehumana; 

XI - domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos diferentes 

mercados turísticos, identificando os prioritários, inclusive para efeito de oferta adequada 

a cada perfil do turista; 

XII - comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e precisa sobre 

aspectos técnicos específicos e da interpretação da realidade das organizações e dos 

traços culturais de cada comunidade ou segmentosocial; 

XIII - utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, assessorar, 

planejar e administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, 

instituições públicas ou privadas, e dos demais segmentospopulacionais; 

XIV - domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em sua 

intervenção nos traços culturais de uma comunidade ainda nãoconhecida; 

XV - habilidade no manejo com a informática e com outros recursos tecnológicos; 

XVI–integraçãonasaçõesdeequipesinterdisciplinaresemultidisciplinares, 

interagindo criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

XVII - compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades 

pós- industriais, onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes 

propícios   para se desenvolverem; 

XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações 

públicas, das articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito de qualquer 

evento turístico; 

XIX - conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-profissional, 

com humanismo, simplicidade, segurança, empatia eética. 

 

Art. 10. Os cursos de graduação em Turismo deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos 

seguintes eixos interligados de formação: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos Sociológicos, 

Antropológicos, Históricos, Filosóficos, Geográficos, Culturais e  Artísticos,  que 

conformam as sociedades e suas diferentes culturas; 
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II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral do Turismo, 

Teoria da Informação e  da Comunicação, estabelecendo  ainda as relações do Turismo 

com a Administração, o Direito, a Economia, a Estatística e a Contabilidade, além do 

domínio  de, pelo menos, uma línguaestrangeira; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos espaços de 

fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, laboratórios de 

aprendizagem e de estágios. 

 

Art. 11. A definição da duração dos cursos de que trata o artigo anterior, a carga 

horária e o tempo de integralização curricular, de acordo com os regimes acadêmicos 

previstos no art. 3º desta Resolução, serão estabelecidos em Resolução específica  da  

Câmara de Educação Superior, na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, 

aprovado em 04/04/2001, e 100/2002, de13/03/2002. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Hotelaria e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, propostas ao 

CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado 
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na sessão de     /      /  e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 

..........., ........................ de 2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Hotelaria, a ser elaborado pelas 

Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº

 . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Hotelaria, 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  de graduação em Hotelaria, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, conterá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementosestruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 
II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso;  

IV  - formas de realização dainterdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas às ciências da Administração, e 

de  aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenhoprofissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino 

e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Hotelaria 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  
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matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, 

atendido o disposto no artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e 

desde  que sejam estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação 

prevista  no caput desteartigo. 

 

§ 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. 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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da 

instituição, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de  

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a suaelaboração. 

 

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. 
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Art. 8º. O curso de graduação em Hotelaria deve ensejar, para o perfil desejado do 

graduando, condições que o capacitem a compreender as questões científicas, técnicas, 

sociais, econômicas, culturais, empresariais e de seu gerenciamento específico, 

observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, apresentando 

flexibilidade intelectual  e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes,  nos vários segmentos do campo de atuaçãoprofissional. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Hotelaria deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades para: 

I - atuar no planejamento, implantação e gerenciamento de unidadeshoteleiras; 

II - reconhecer e identificar problemas, equacionando soluções, intermediando e 

coordenando os diferentes níveis do processo de tomada dedecisão; 

III – ajustar-se aos diferentes contextos históricos e suas inter-relações 

geográficas, sociais, econômicas e turísticas, especialmente para o constante 

aperfeiçoamento em planejamentos e gestões de empresashoteleiras; 

IV - adotar, com eficácia, modelos inovadores degestão; 

V - integrar-se no grupo hoteleiro e da unidade que gerencia, contribuindo para a 

ação de equipes interdisciplinares e interagir criativamente face aos diferentes contextos 

organizacionais e sociais bem como resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade 

diante de problemas e desafios organizacionais; 

VI - comunicar em idiomas estrangeiros, principalmente a língua inglesa e a 

espanhola, manejando também os recursos informatizados e outros equipamentos 

tecnológicos; 

VII – exercer, com liderança e responsabilidade, o gerenciamento da unidade 

hoteleira, direcionado ao melhor atendimento ao cliente,usuário; 

VIII - implantar planejamento estratégico capaz de assegurar produtividade e 

competitividade, em mercados de significativasdiversificações; 

IX - ajustar, mediante adequada forma de gerenciamento, o funcionamento 

institucional a novas situações, emergentes, presentes na pluralidade do 

mercadohoteleiro,da cultura e da demanda diferenciada, das expectativas de diferentes 

pólos turísticos ou em razão de diversos processos de mobilidade social. 

 

Art. 10. O curso de graduação em Hotelaria deve direcionar os conteúdos para o 

perfil desejado do formando, a partir dos seguintes tópicos de estudosinterligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Ciências Humanas, com 

ênfase na Psicologia, Sociologia e na Geografia Física, Humana, Política e Econômica, e 

com as Ciências da Comunicação e das Artes; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Administração, a 

Economia e o Direito, aplicados à Hotelaria, interligados com o Turismo, além de 

estudos sobre Sistemas de Comunicação e Informática, incluindo domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: obtidos pelos sistemas informatizados, 

incluindo Laboratórios, com as diversas interligações em rede, cujos produtos sejam 

postos à disposição do fluxo turístico, observadas as peculiaridades do mercado 

hoteleiro, Estágio Curricular Supervisionado, Estágios Integradores, Atividade Extra-

classe, Atividades de Pesquisa e de Iniciação Científica e AtividadesComplementares. 
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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 em Resolução específica da Câmara de Educação 

Superior, na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 

100/2002, de 13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso  

de Graduação em Secretariado Executivo e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, propostas ao 

CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado 

na sessão de     /      /  e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 

..........., ........................ de 2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Secretariado Executivo, 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 . 
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Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Secretariado 

Executivo, 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  de graduação em Secretariado Executivo, com suas peculiaridades, seu  currículo 

pleno e  sua operacionalização, conterá, sem prejuízo de outros, os seguintes 

elementosestruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, e de 

aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenhoprofissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino 

e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Secretariado 

Executivo 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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e 
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desde  que sejam estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação 

prevista  no caput desteartigo. 

 

§ 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. 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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da 

instituição, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de  

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a suaelaboração. 

 

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. 8º. O curso de graduação em Secretariado Executivo se propõe  formar  

bacharéis com sólidos domínios acadêmicos, científicos e tecnológicos específicos de 

seu campo de atuação, especialmente preparando-os para o eficaz desempenho de 

múltiplas relações de acordo com as especificidades de cada organização, mantendo o 

harmônico funcionamento nas interfaces staff/linha, gerenciando o fluxo de informações 

e desenvolvendo com sensibilidade metodologias capazes de diagnosticar e gerenciar  

conflitos emudanças. 

 

Parágrafo único. O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar a 

formação de um profissional proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão 

estratégica, articulador em negociações que precedam à tomada de decisões, facilitador 
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das relações interpessoais e inter-grupais, revelando eficiente domínio de técnicas de 

sensibilização .e de fácil domínio dos diferentes meios de comunicação dentro da 

organização e com diferentes grupos de clientela e dedemanda. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Secretariado Executivo deve possibilitar a 

formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências ehabilidades: 

I - exercício profissional com iniciativa, criatividade, bom senso, discrição, 

maturidade emocional, sólidos e atualizados conhecimentosgerais; 

II - capacidade de articulação com diferentes níveis de empresas e instituições 

públicas ou privadas ou diferentesclientes; 

III - visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas inter- 

setoriais; 

IV - administração eficaz dotempo; 

V - exercício de funções gerenciais, com domínios sobre planejamento, 

organização, controle edireção; 

VI - utilização do raciocínio lógico, critico e analítico, operando com valores e 

estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situaçõesorganizacionais; 

VII - habilidade de lidar com modelos inovadores degestão; 

VIII - valorização e domínio dos princípios que informam eficaz sistema de 

comunicação; 

IX - receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca dasinergia; 

X - sensibilidade para a adoção de meios alternativos relacionados com a 

melhoria  da qualidade e da produtividade dosserviços; 

XI - controle e gerenciamento do fluxo de informações, assegurando 

uniformidade e referencial para diferentes usuários; 

XII - eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, 

imprimindo segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo deinformação; 
XIII - utilização de tecnologias da informação com suas permanentesinovações. 

 

Art. 10. O curso de graduação em Secretariado Executivo deverão contemplar, em 

seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, os seguintes conteúdos 

interligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Ciências Sociais, com as 

Ciências Jurídicas e com as Ciências da Comunicação e daInformação; 

II – Conteúdos Específicos: estudos das Técnicas Secretariais e de Gestão 

Secretarial, abrangendo os conteúdos relacionados com as Teorias das Organizações, 

com o Desenvolvimento de Recursos Humanos e com a Ética Profissional, além do 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e o aprofundamento da LínguaNacional; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: Laboratórios Informatizados, com as diversas 

interligações em rede, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades Complementares, 

especialmente a abordagem teórico-prática dos Sistemas de Comunicação, com ênfase 

em softwares eaplicativos. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação 
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Superior, na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 

100/2002, de 13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso  

de Graduação em Música e dá outrasprovidências. 

 

O   PRESIDENTE   DA   CÂMARA   DE   EDUCAÇÃO   SUPERIOR   DO 

CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.  9º, 

§ 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 

9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 04/04/2001, e 100/2002, de 

13/03/2002,e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Administração, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer 

CES/CNEnº , aprovado na sessão de  /  /   e homologado pelo Senhor Ministro de   

Estado da Educação em ..........., ........................ de2001, 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Música, a ser elaborado  pelas 

Instituições  de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Música, 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 

projetopedagógico. 

 

Parágrafo único. O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Música, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

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

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização integrada 

e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes manifestações 

teórico- práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, 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 iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Música 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 

artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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 deoperacionalização. 
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§ 1º. O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição  de  

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e desde que  

sejam estruturados e operacionalizados de acordo com a regulamentação própria  prevista  no 

caput desteartigo. 

 

§ 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 daprofissão. 

 

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 àcomunidade. 

 

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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que deverá 

observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da instituição, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

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 serãosubmetidos. 

 

Art. 8º. O curso de graduação em Música deve ensejar, para o perfil desejado do 

graduando, o exercício do pensamento reflexivo, a sensibilidade artística e a capacidade de sua 

manifestação na sociedade, abrangendo as dimensões artísticas, culturais, científicas e 

tecnológicas, observadas as diferentes habilitações integrantes da área degraduação. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Música deve possibilitar a formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades para: 

I - intervir na sociedade de acordo com suas manifestações culturais, demonstrando 

sensibilidade e criação artísticas e excelênciaprática; 
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II - viabilizar pesquisa científica e tecnológica em música, visando à criação,  

compreensão e difusão da cultura e seudesenvolvimento; 

III – atuar, de forma significativa, nas manifestações musicais, instituídas ouemergentes; 

IV - atuar, em articulação com as diversas instituições, nos diferenciados espaços 

culturais e, especialmente, em instituições de ensino específico demúsica; 

V - estimular criações musicais e sua divulgação como manifestação do potencial  

artístico. 

 

Art. 10. O curso de graduação em Música deve assegurar o perfil do profissional 

desejado, a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de conteúdosinterligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com a Cultura e as Artes, envolvendo 

também as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Antropologia ePsico-Pedagogia; 

II – Conteúdos Específicos: estudos que particularizam e dão consistência à área de 

Música, abrangendo os relacionados com o Conhecimento Instrumental, Composicional e de 

Regência; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: estudos que permitam a integração teoria/prática 

relacionada com o exercício da arte musical e do desempenho profissional, incluindo também 

Estágio Curricular Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de 

novas Tecnologias. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação Superior, na 

forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 100/2002, de 

13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE 2002. 
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Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Dança e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DOCONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela  Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios  fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 

04/04/2001, e 100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, propostas ao 

CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do ParecerCES/CNEnº , aprovado 

na sessão de     /      /  e homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 

..........., ........................ de 2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Dança, a ser elaborado pelas 

Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº

 . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Dança, 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 de graduação em Dança, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, conterá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementosestruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso;- cargas horárias 

das atividades didáticas e da integralização do curso;  

III  - formas de realização dainterdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, e de 
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aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenhoprofissional. 

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, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Dança 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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e 

desde  que sejam estruturados e operacionalizados de acordo com a regulamentação 

própria  prevista no caput desteartigo. 

 

§ 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. 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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da 

instituição, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de  

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a suaelaboração. 
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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. 8º. O curso de graduação em Dança deve ensejar formação profissional 

comprometida com a produção coreográfica, com o espetáculo de dança, com a 

reprodução do conhecimento e das habilidades, inclusive como elemento de valorização 

e da  auto estima e expressão corporal, visando a integrar o indivíduo nasociedade. 

 

Parágrafo único. O curso de graduação em Dança poderá destinar-se a formação 

de bacharéis ou a formação de professores, na forma constante do Parecer CES/CNE 

nº........ . 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Dança deve possibilitar a formação  profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências ehabilidades: 

I - domínio dos princípios cinesiológicos relativos à performancecorporal; 
II - domínio da linguagem corporal relativo à interpretação coreográfica nos 

aspectos técnicos ecriativos; 

III - desempenho indispensáveis à identificação, descrição, compreensão, análise 

e articulação dos elementos da composição coreográfica, sendo também capaz de exercer  

essas funções em conjunto com outrosprofissionais; 

IV - reconhecimento e análise de estruturas metodológicas e domínios didáticos 

relativos ao ensino da dança, adaptando-as à realidade de cada processo de reprodução 

do conhecimento, manifesto nos movimentos ordenados eexpressivos; 

V - domínio das habilidades indispensáveis ao trabalho da dança do portador de 

necessidades especiais proporcionando a todos a prática e o exercício desta forma de arte 

como expressão davida; 

 

Art. 10. O curso de graduação em Dança deve contemplar em seu projeto  

pedagógico e em sua organização curricular, os seguintes conteúdosinterligados: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, as 

Ciências da Saúde e as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Psicologia e Serviço 

Social, bem assim com as diferentes manifestações da vida e de seusvalores; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Estética e com a História 

da Dança, a Cinesiologia, as Técnicas de Criação Artística e de Expressão Corporal e a 

Coreografia; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas e princípios informadores 

da expressãomusical,envolvendoaspectosCoreográficosedeExpressãoCorporal,bemcomo 
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o desenvolvimento de atividades relacionadas com os Espaços Cênicos, com as Artes 

Plásticas, com a Sonoplastia e com as demais práticas inerentes à produção em dança 

como expressão da arte e da vida. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de 

Educação Superior, na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 

04/04/2001.de 100/2002, de 13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.



  

 
 

461  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE2002. 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso  de Graduação em Teatro e dá 

outrasprovidências. 

 

O   PRESIDENTE   DA   CÂMARA   DE   EDUCAÇÃO   SUPERIOR   DO 

CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.  

9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela 

Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados 

pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 04/04/2001, e 100/2002, 

de 13/03/2002,e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Administração, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer 

CES/CNEnº , aprovado na sessão de  /  /   e homologado pelo Senhor Ministro de   

Estado da Educação em ..........., ........................ de2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Teatro, a ser elaborado pelas 

Instituições de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Teatro, 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. 
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Parágrafo único. O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso 

de graduação em Teatro, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, conterá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização integrada 

e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes manifestações 

teórico- práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, 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 iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Teatro 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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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 

deoperacionalização. 

 

§ 1º. O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição  de  

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e desde que  

sejam estruturados e operacionalizados de acordo com a regulamentação própria  prevista  

no caput desteartigo. 

 

§ 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 daprofissão. 
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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 àcomunidade. 

 

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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da 

instituição, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

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 serãosubmetidos. 

 

Art. 8º. O curso de graduação em Teatro deve compreender uma sólida formação 

ética, artística, técnica e cultural para o exercício profissional qualificado, apto para construir 

novas formas de expressão corporal e de linguagens e propostas estéticas. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Teatro deve possibilitar a formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - conhecimento da linguagem teatral, suas especificidades e seus desdobramentos, 

inclusive conceitos e métodos fundamentais à reflexão críticas dos diferentes elementos da 

linguagemteatral; 

II - conhecimento da história do teatro, da dramaturgia e da literaturadramática; 

III - domínio de códigos e convenções próprios da linguagem cênica na concepção da 

encenação e da criação do espetáculoteatral; 

IV - domínio técnico e expressivo do corpo visando a interpretaçãoteatral; 

V - domínio técnico construtivo na composição dos elementos visuais da cenateatral; 

VI - conhecimento de princípios gerais de educação e dos processos pedagógicos 

referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano como subsídio para o 

trabalho educacional direcionado para o teatro e suas diversasmanifestações; 

VII - capacidade de coordenar o processo educacional de conhecimentos teóricos e 

práticos sob as linguagens cênica e teatral, no exercício do ensino de Teatro, tanto no âmbito 

formal como em práticas não-formais deensino; 

VIII - capacidade de auto aprendizado contínuo, exercitando procedimentos de 
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investigação, análise e crítica dos diversos elementos e processos estéticos da arteteatral. 

 

Art. 10. Os cursos de graduação em Teatro deverão contemplar em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aso seguintes eixos 

interligados de informação: 

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, a 

Cultura e   a Literatura, sob as diferentes manifestações da vida e de seus valores, bem assim 

com a História do Espetáculo Teatral, a Dramaturgia, a Encenação, a Interpretação Teatral e 

com a Ética Profissional; 

II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a História da Arte, com a 

Estética, com a Teoria e o Ensino do Teatro, além de outros relacionados com as diferentes 

formas de expressão musical e corporal, adequadas à Expressão Teatral e às formas de 

Comunicação Humana; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas integradas aos princípios 

informadores da formação teatral e sua integração com atividades relacionadas com Espaços 

Cênicos, Estéticos, Cenográficos, além de domínios específicos em produção teatral, como 

expressão da Arte, da Cultura e daVida. 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação Superior, 

na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 100/2002, de 

13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃONº DE DE DE2002. 
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Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso  de Graduação em Design e dá 

outrasprovidências. 

 

O   PRESIDENTE   DA   CÂMARA   DE   EDUCAÇÃO   SUPERIOR   DO 

CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 

9º, §  2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela 

Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados 

pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 04/04/2001, e 100/2002, 

de 13/03/2002,e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Administração, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer 

CES/CNEnº , aprovado na sessão de  /  /   e homologado pelo Senhor Ministro de   

Estado da Educação em ..........., ........................ de2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. O currículo do curso de graduação em Design, a ser elaborado pelas 

Instituições   de Ensino Superior, universitárias e não-universitárias, observará as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o disposto nesta Resolução e no ParecerCES/CNEnº . 

 

Art. 2º. A organização curricular do curso de graduação em Design, 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 projetopedagógico. 

 

Parágrafo único. O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso 

de graduação em Design, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, conterá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

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

institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 

curso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização integrada 

e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes manifestações 
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teórico- práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, 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 iniciaçãocientífica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivoregulamento; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

Art. 3º A organização curricular do curso de graduação em Design 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 artigoprecedente. 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado é um 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 

deoperacionalização. 

 

§ 1º. O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição  de  

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ações teórico-práticas e desde que  

sejam estruturados e operacionalizados de acordo com a regulamentação própria  prevista  

no caput desteartigo. 

 

§ 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 daprofissão. 

 

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 àcomunidade. 

 

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. 6º. A Monografia é componente curricular opcional de cada instituição, que 

deverá observar regulamentação própria aprovada pelo conselho superior acadêmico da 
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instituição, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

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 serãosubmetidos. 

 

Art. 8º. O curso de graduação em Design é responsável pela formação do designer, 

capaz de produzir projetos que envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, 

culturais e tecnológicas, observado o ajustamento histórico, os traços culturais e de 

desenvolvimento das comunidades e as características dos usuários e de seu contexto sócio-

econômico ecultural. 

 

Art. 9º. O curso de graduação em Design deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - capacidade criativa para propor  soluções inovadoras, utilizando domínio de 

técnicas e de processo decriação; 

II - capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos e  

soluções,  em seus projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e 

reproduçãovisual; 

III - capacidade de trânsito interdisciplinar, interagindo com especialistas de outras 

áreas  de modo a utilizar conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na 

elaboração e execução de pesquisas eprojetos; 

IV - visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos de 

fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos doproduto; 

V - domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: 

definição   de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e avaliação de 

alternativas, configuração de solução e comunicação deresultados; 

VI - conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida visão 

setorial, relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias abrangendo 

mobiliário, confecção, calçados, jóias, cerâmicas, embalagens, artefatos de qualquer 

natureza, traços culturais da sociedade, softwares e outras manifestaçõesregionais; 

VII - domínio de gerência de produção, incluindo qualidade, produtividade, arranjo 

físico de fábrica, estoques, custos e investimentos, além da administração de recursos 

humanos para a produção; 

VIII - visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e 

culturais, revelando  consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, 

ambientais, estéticas  e éticas de sua atividade. 
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Art. 10. O curso de graduação em Design deverá contemplar em  seus  projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam aos seguintes eixos 

interligados de formação: 

I – Conteúdos Básicos: estudo da História e das Teorias do Design em seus contextos 

Sociológicos, Antropológicos, Psicológicos e Artísticos, abrangendo Métodos e Técnicas de 

Projetos, Meios de Representação, Comunicação e Informação, Estudos das Relações  

 

Usuário/Objeto/Meio Ambiente, Estudo de Materiais, Processos, Gestão e outras relações 

com a produção e o mercado; 

II – Conteúdos Específicos: estudos que envolvam Produções Artísticas, Produção 

Industrial, Comunicação Visual, Interface, Modas, Vestuários, Interiores, Paisagismos, 

Design e outras produções artísticas que revelem adequada utilização de espaços e 

correspondam  a níveis de satisfaçãopessoal; 

III – Conteúdos Teórico-Práticos: domínios que integram a abordagem teórica e a 

prática profissional, além de peculiares desempenhos no Estágio Curricular Supervisionado, 

inclusive  com e a execução de atividades complementares específicas, compatíveis com o 

perfil  desejado  do formando. 

 

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 em Resolução específica da Câmara de Educação Superior, 

na forma dos Pareceres CES/CNE nºs 583/2001, aprovado em 04/04/2001, e 100/2002, de 

13/03/2002. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO 15: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação 

Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de 

Graduação 

RELATOR(A): José Carlos Almeida da Silva e Lauro Ribas Zimmer 

PROCESSO(S) N.º(S): 23001.000029/2003-38 

PARECER N.º: 

CNE/CES 67/2003 

COLEGIADO: 

CES 

APROVADO EM: 

11/03/2003 

 

I –RELATÓRIO 

 

A Câmara de Educação Superior, na sessão de 4/12/2002, deliberou favoravelmente 

sobre a proposta de reunir, em parecer específico, todas as referências normativas existentes 

na Câmara relacionadas com a concepção e a conceituação dos Currículos Mínimos 

Profissionalizantes fixados pelo então Conselho Federal de Educação e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional deEducação. 

 

Com isto, será possível estabelecer-lhes o diferencial a partir da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e do Plano Nacional de Educação (Lei 

10.172/2001), como também instituir um instrumento básico para subsidiar Pareceres e 

Resoluções da CES, na espécie, novos estudos da CES sobre a duração dos cursos de 

graduação e a elaboração de projetos pedagógicos dos cursos de graduação em conformidade 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Convém salientar que se recolheu de fonte contida no Parecer CNE/CES 146/2002 

parte substancial dos elementos constantes do quadro comparativo entre os Currículos 

Mínimos Profissionalizantes e as Diretrizes Curriculares Nacionais, decorrente da releitura 

dos atos normativos existentes, sobretudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de cada época e dos atos do então CFE e do atual CNE, por isto que se recomenda a 

revogação do aludidoParecer. 

 

Desta forma, é propósito deste Parecer, em razão da metodologia adotada, constituir-

se Referencial Para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. 
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Inicialmente, constata-se, pelo resgate da legislação vigente à época, que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61, em seu art. 9º, posteriormente também a 

Lei de Reforma Universitária 5.540/68, no art. 26, estabeleciam que ao, então, Conselho 

Federal de Educação incumbia a fixação dos currículos mínimos dos cursos de 

graduação,válidos para todo o País, os quais foram concebidos com os objetivos a seguir 

elencados, dentre outros: 

 

1) observar normas gerais válidas para o País, de tal maneira que ao estudante fossem 

assegurados, como “igualdade de oportunidades‖ e como critério básico norteador dos 

estudos, os mesmos conteúdos e até com a mesma duração e denominação, em qualquer 

instituição. Os atos normativos, que fixavam os currículos mínimos, também indicavam sob 

que denominação disciplinas ou matérias deveriam ser alocadas no currículo, para se manter 

os padrões unitários, uniformes, de oferta curricularnacional; 

 

2) assegurar uniformidade mínima profissionalizante a todos quantos colassem graus 

profissionais, por curso, diferenciado apenas em relação às disciplinas complementares e 

optativas; 

 

3) facilitar as transferências entre instituições, de uma localidade para outra, ou até na 

mesma localidade, sem causar delonga na integralização do curso ou “em perda de tempo”, 

com a não contabilização dos créditos realizados na instituição de origem, como se vê no art. 

100 da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei7.037/82; 

 

4) fornecer diplomas profissionais, assegurando o exercício das prerrogativas e 

direitos da profissão, como rezava o art. 27 da Lei 5.540/68;e 

 

5) permitir-se, na duração de cursos, de forma determinada, a fixação de tempo útil 

mínimo, médio ou máximo, desde que esses tempos não significassem redução de qualidade, 

mantendo-se, pelo menos, o número de créditos/cargas horárias-aula estabelecido no currículo 

aprovado. 

 

A concepção de currículos mínimos, à luz dos objetivos já elencados, implicava 

elevado detalhamento de disciplinas e cargas horárias, a serem obrigatoriamente cumpridas, 

sob pena de não ser reconhecido o curso, ou até não ser ele autorizado a funcionar quando de 

sua proposição, ou quando avaliado pelas Comissões de Verificação, o que inibia as 

instituições de inovar projetos pedagógicos, na concepção dos cursos existentes, para 

atenderem às exigências de diferentes ordens. 

 

Dado esse caráter universal dos currículos mínimos para todas as instituições, 

constituíam-se eles numa exigência para uma suposta igualdade entre os profissionais de 

diferentes instituições, quando obtivessem os seus respectivos diplomas, com direito de 

exercer a profissão, por isto que se caracterizavam pela rigidez na sua configuração formal, 

verdadeira ―grade curricular‖, dentro da qual os alunos deveriam estar aprisionados, 

submetidos, não raro, até aos mesmos conteúdos, prévia e obrigatoriamente repassados, 
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independentemente de contextualização, com a visível redução da liberdade de as instituições 

organizarem seus cursos de acordo com o projeto pedagógico específico ou de mudarem 

atividades curriculares e conteúdos, segundo as novas exigências da ciência, da tecnologia e 

do meio. 

 

Assim, rigidamente concebidos na norma, os currículos mínimos profissionalizantes 

não mais permitiam o alcance da qualidade desejada segundo a sua contextualização no 

espaço e tempo. Ao contrário, inibiam a inovação e a diversificação na preparação ou 

formação do profissional apto para aadaptabilidade!... 

 

Com o advento da Lei 9.131, de 24/11/95, - dando nova redação aos arts. 5º a 9º da 

LDB 4.024/61, - o art. 9º. § 2º, alínea ―c‖, conferiu à Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação a competência para ―deliberar sobre as diretrizes curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação‖. 

 

No exercício daquela competência, a CNE/CES, em 3/12/97, aprovou o Parecer 

776/97, com o propósito de servir de orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação, definindo ali que as referidas diretrizes devem ―se constituir em orientações para 

a elaboração dos currículos; ser respeitadas por todas as IES; e assegurar a flexibilidade e a 

qualidade da formação oferecida aosestudantes‖.(sic) 

Além disso, o Parecer em tela estabeleceu também os seguintes princípios para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação: 

 

“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 

seremministradas; 

“2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de 

ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo 

a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré- 

determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total 

doscursos; 

“3. evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 

graduação; 

“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; 
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“5. estimular práticas de estudos independentes, 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 

refiram 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 extensão, as quais poderão ser incluídas como parte da 

carga horária; 

“8. incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 

utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e 

discentes a cerca do desenvolvimento das atividades didáticas”. 

Na mesma época e também no exercício de sua competência, a SESu/MEC publicou o 

Edital 4, de 4/12/97, convocando as instituições de ensino superior para que, adotando 

metodologia adequada a diferentes eventos, realizassem ampla discussão com a sociedade 

científica, ordens e associações profissionais, associações de classe, setor produtivo e outros 

setores envolvidos, e encaminhassem propostas para a elaboração das Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Graduação, a serem sistematizadas pelas Comissões de Especialistas de Ensino 

de cada área. 

 

Este procedimento ensejou um alto nível de participação de amplos segmentos 

institucionais, resultando na legitimação das propostas da SESu/MEC, desde quando 

advieram ricas e ponderáveis contribuições da sociedade, das universidades, das faculdades, 

de organizações profissionais, de organizações docentes e discentes, enfim, da comunidade 

acadêmica e científica, e com a ampla participação dos setores públicos e privados em 

seminários, fóruns e encontros de debates. 

 

Estabeleceu-se, então, um Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes 

Curriculares Nacionais, constituindo-se de um roteiro, de natureza metodológica, por isto 

mesmo flexível, de acordo com as discussões e encaminhamentos das Propostas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, sistematizando-as segundo as grandes áreas 

de conhecimento, nas quais os cursos se situam, resguardando, conseqüentemente, toda uma 

congruência daquelas Diretrizes por curso e dos paradigmas estabelecidos para a sua 

elaboração. 

 

Quanto aos paradigmas das Diretrizes Curriculares Nacionais, cumpre, de logo, 

destacar que eles objetivam servir de referência para as instituições na organização de seus 

programas de formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na 

construção dos currículos plenos. Ademais, devem também induzir à criação de diferentes 
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formações e habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando ainda definir 

múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, promovendo a 

integração do ensino de graduação com a pós-graduação, privilegiando, no perfil de seus 

formandos, as competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das demandas 

sociais. 

 

Assim sendo, para todo e qualquer curso de graduação, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais contemplam as seguintes recomendações: 

 

“1. conferir maior autonomia às instituições de ensino superior na 

definição dos currículos de seus cursos, a partir da explicitação das 

competências e das habilidades que se deseja desenvolver, através da 

organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica 

das demandas da sociedade, em que a graduação passa a constituir-se 

numa etapa de formação inicial no processo contínuo da educação 

permanente; 

“2. propor uma carga horária mínima em horas que permita a 

flexibilização do tempo de duração do curso de acordo com a 

disponibilidade e esforço do aluno; 

“3. otimizar a estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir 

um melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como a 

ampliação da diversidade da organização dos cursos, integrando a 

oferta de cursos seqüenciais, previstos no inciso I do art. 44 daLDB; 

“4. contemplar orientações para as atividades de estágio e demais 

atividades que integrem o saber acadêmico à prática profissional, 

incentivando o reconhecimento de habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar; e 

“5. contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do 

ensino de graduação, norteando os instrumentos de avaliação. 

Posteriormente, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

aprovou o Parecer 583/2001, levando em conta o disposto no Parecer 776/97, da referida 

Câmara, no Edital 4/97, da SESu/MEC, e no Plano Nacional de Educação, - Lei 10.172, de 

janeiro de 2001, resumindo seu entendimento na forma do seguinte voto: 

 

“l. 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. A Diretrizes devem contemplar: 
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“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- Conteúdo curriculares.  

“e- Organização do curso. 

“f- Estágios e atividades complementares  

“g- Acompanhamento e Avaliação”. 

 

Desta maneira, ficou evidente que, ao aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação, a intenção é mesmo garantir a flexibilidade, a criatividade e a 

responsabilidade das instituições de ensino superior ao elaborarem suas propostas 

curriculares, por curso, conforme entendimento contido na Lei 10.172, de 9/1/2001, que 

estabeleceu o Plano Nacional de Educação – PNE, ao definir, dentre os objetivos e metas, 

―(...) Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a necessária 

flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade das instituições diversidade nos programas 

oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a melhor atender às 

necessidades diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quaisse 

inserem...‖. 

 

De tudo quanto exposto até esta parte, poder-se-á estabelecer as principais diferenças 

entre Currículos Mínimos e Diretrizes Curriculares Nacionais, com o propósito de mostrar os 

avanços e as vantagens proporcionadas por estas últimas: 

 

1) enquanto os Currículos Mínimos encerravam a concepção do exercício do 

profissional, cujo desempenho resultaria especialmente das disciplinas ou matérias 

profissionalizantes, enfeixadas em uma grade curricular, com os mínimos obrigatórios fixados 

em uma resolução por curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a formação de 

nível superior como um processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida 

formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, 

de acordo com o perfil de um formando adaptável às novas e emergentesdemandas; 

 

2) enquanto os Currículos Mínimos inibiam a inovação e a criatividade das 

instituições, que não detinham liberdade para reformulações naquilo que estava, por 

Resolução do CFE, estabelecido nacionalmente como componente curricular, até com 

detalhamento de conteúdos obrigatórios, as Diretrizes Curriculares Nacionais ensejam a 

flexibilização curricular e a liberdade de as instituições elaborarem seus 

projetospedagógicospara cada curso segundo uma adequação às demandas sociais e do meio e 

aos avanços científicos e tecnológicos, conferindo-lhes uma maior autonomia na definição 

dos currículos plenos dos seus cursos; 
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3) enquanto os Currículos Mínimos muitas vezes atuaram como instrumento de 

transmissão de conhecimentos e de informações, inclusive prevalecendo interesses 

corporativos responsáveis por obstáculos no ingresso no mercado de trabalho e por 

desnecessária ampliação ou prorrogação na duração do curso, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais orientam-se na direção de uma sólida formação básica, preparando o futuro 

graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de 

trabalho e das condições de exercícioprofissional; 

 

4) enquanto os Currículos Mínimos, comuns e obrigatórios em diferentes instituições, 

se propuseram mensurar desempenhos profissionais no final do curso, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais se propõem ser um referencial para a formação de um profissional em 

permanente preparação, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno, apto a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção de conhecimento e de domínio detecnologias; 

 

5) enquanto o Currículo Mínimo pretendia, como produto, um profissional 

―preparado‖, as Diretrizes Curriculares Nacionais pretendem preparar um profissional 

adaptável a situações novas eemergentes; 

 

6) enquanto os Currículos Mínimos eram fixados para uma determinada habilitação 

profissional, assegurando direitos para o exercício de uma profissão regulamentada, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais devem ensejar variados tipos de formação e habilitações 

diferenciadas em um mesmo programa;e 

 

7) enquanto os Currículos Mínimos estavam comprometidos com a emissão de um 

diploma para o exercício profissional, as Diretrizes Curriculares Nacionais não se vinculam a 

diploma e a exercício profissional, pois os diplomas, de acordo com o art. 48 da Lei 9.394/96, 

se constituem prova, válida nacionalmente, da formação recebida por seustitulares. 

 

 Mérito 

 

Como já assinalado anteriormente, a LDB 4.024/61, na versão original do art. 9º, 

seguido pelo art. 26 da Lei 5.540/68, conferiu ao então Conselho Federal de Educação a 

competência para fixar os currículos dos cursos de graduação, o que ensejou a obrigatória 

observância dos denominados currículos mínimos profissionais de cada curso, inclusive de 

suas habilitações, fixados mediante resoluções daquele Colegiado, válidas nacionalmente, 

para qualquer sistema de ensino, resultando para as instituições apenas a escolha de 

componentes curriculares complementares e a listagem para os alunos de disciplinas 

optativas, e, quando concebessem cursos experimentais, inovando e criando respostas para 

situações localizadas, ainda assim só poderiam colocá-los em funcionamento após prévia 

aprovação dos currículos e autorização doscursos. 
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Desta forma, engessados os currículos mínimos e direcionados para o exercício 

profissional, com direitos e prerrogativas assegurados pelo diploma, nem sempre o currículo 

pleno significou a plenitude de uma coerente e desejável proposta pedagógica, 

contextualizada, que se ajustasse permanentemente às emergentes mudanças 

sociais,tecnológicas e científicas, por isto que os graduados, logo que colassem grau, já se 

encontravam defasados em relação ao desempenho exigido no novo contexto, urgindo 

preparação específica para o exercício da ocupação ou profissão. 

 

Nesse quadro, era mesmo necessária uma espécie de ―desregulamentação‖, de 

flexibilização e de uma contextualização dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, 

para que as instituições de ensino superior atendessem, mais rapidamente, e sem as amarras 

anteriores, à sua dimensão política, isto é, pudessem essas instituições assumir a 

responsabilidade de se constituírem respostas às efetivas necessidades sociais - demanda 

social ou necessidade social -, expressões estas que soam com a mesma significação da sua 

correspondente ―exigência do meio‖ contida no art. 53, inciso IV, da atual LDB9.394/96. 

 

Sendo as instituições de ensino superior caixa de ressonância das expectativas sociais, 

ali ecoava a demanda reprimida no mercado de trabalho, no avanço tecnológico e científico, 

ficando, não raro, impossibilitadas de implementar qualquer projeto com que ousassem inovar 

em matéria curricular, salvo se, nos termos do então art. 104 da LDB 4.024/61 e no art. 18 da 

5.540/68, tivessem o destemor, nem sempre reconhecido, de propor cursos experimentais com 

currículos estruturados como experiência pedagógica, porque não se enquadravam nos 

currículos mínimos vigentes, sabendo-se que, como se disse, mesmo assim estavam eles 

condicionados à prévia aprovação pelo Conselho Federal de Educação, sob pena de 

infringência à lei. 

 

A Constituição Federal de 1988, com indiscutíveis avanços, prescreveu, em seu art. 

22, inciso XXIV, que a União editaria, como editou, em 20 de dezembro de l996, a nova LDB 

9.394/96, além das normas gerais, nacionais, decorrentes do art. 24, §§ 1º a 4º, da referida 

Carta Magna, contemplando, na nova ordem jurídica, um desafio para a educação brasileira: 

as instituições assumirão a ousadia da criatividade e da inventividade, na flexibilização com 

que a LDB marcou a autonomia das instituições e dos sistemas de ensino, em diferentes 

níveis. 

 

No caso concreto das instituições de ensino superior, estas responderão 

necessariamente pelo padrão de qualidade na oferta de seus cursos, o que significa, no art. 43, 

preparar profissionais aptos para a sua inserção no campo do desenvolvimento, em seus 

diversos segmentos, econômicos, culturais, políticos, científicos, tecnológicos etc. Disto 

resultou o imperioso comprometimento das instituições formadoras de profissionais e de 

recursos humanos com as mudanças iminentes, no âmbito político, econômico e cultural, e 

até, a cada momento, no campo das ciências e da tecnologia, nas diversas áreas do 



  

 
 

477  

 

conhecimento, devendo, assim, a instituição estar apta para constituir-se resposta a essas 

exigências. 

 

Certamente, adviria uma nova concepção da autonomia universitária e de 

responsabilização das instituições não-universitárias, em sua harmonização com essas 

mutações contínuas e profundas, de tal forma que ou as instituições se revelam com potencial 

para atender ―às exigências do meio‖, ou elas não se engajarão no processo de 

desenvolvimento e se afastarão do meio, porque não poderão permanecer ―preparando‖ 

recursos humanos ―despreparados‖ ou sem as aptidões, competências, habilidades e domínios 

necessários ao permanente e periódico ajustamento a essas mudanças. Com efeito, repita-se, 

não se cogita mais do profissional ―preparado‖, mas do profissional apto às mudanças e, 

portanto, adaptável. 

 

Isto significa um marco histórico, porque, em matéria de concepção pedagógica do 

processo educativo e, conseqüentemente, das concepções das ações pelas quais a educação e 

o ensino venham a efetivar-se, sem dúvida haveria de ser repensada a elaboração dos 

currículos dos cursos de qualquer grau ou nível, especialmente os de graduação, convocadas 

que estavam todas as instituições da comunidade para exercerem uma ação conjugada, 

harmônica e cooperativa, com o Poder Público e com outras instituições, como se verifica no 

art. 205 da Constituição Federal (―com a colaboração da sociedade‖) e no art. 211 (―em 

regime de colaboração‖), para resgatar a educação dos percalços em que se encontrava e ante 

os desafios acenados em novos horizontes da história brasileira e domundo. 

 

Por isto, a nova legislação (Leis 9.131/95 e 9.394/96) teria de firmar diretrizes básicas 

para esse novo desafio, promovendo a flexibilização na elaboração dos currículos dos cursos 

de graduação, retirando-lhes as amarras da concentração, da inflexibilidade dos currículos 

mínimos profissionalizantes nacionais, que são substituídos por ―Diretrizes Curriculares 

Nacionais‖. 

 

Desta forma, foram estabelecidas, a partir das orientações gerais contidas nos 

Pareceres CNE/CES 776/97 e 583/2001, bem como nos desdobramentos decorrentes do 

Edital 4/97-SESu/MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares 

Gerais dos Cursos de Graduação, por curso, considerado segundo a respectiva área de 

conhecimento, observando-se os paradigmas, níveis de abordagem, perfil do formando, 

competências e habilidades, habilitações, conteúdos ou tópicos de estudos, duração dos 

cursos, atividades práticas e complementares, aproveitamento de habilidades e competências 

extracurriculares, interação com a avaliação institucional como eixo balizador para o 

credenciamento e avaliação da instituição, para a autorização e reconhecimento de cursos, 

bem como suas renovações, adotados indicadores de qualidade, sem prejuízo de outros 

aportes considerados necessários. 
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Neste passo, não é demais repetir que tudo foi concebido com o propósito de que se 

pudesse estabelecer um perfil do formando no qual a formação de nível superior se 

constituísse em processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica 

e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada a 

flexibilização curricular, autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus projetos 

pedagógicos de graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para 

cujo desafio o futuro formando deverá estar apto. 

 

II – VOTO DO(A)RELATOR(A) 

 

Diante do exposto, votamos favoravelmente à aprovação do referencial constante 

deste Parecer, propondo-se, com sua homologação, a revogação do ato homologatório do 

Parecer CNE/CES 146/2002, publicado do D.O.U. de 13/5/2002. 

 

Brasília-DF, 11 de março de 2003. 

 

Conselheiro José Carlos Almeida da Silva – Relator 

Conselheiro Lauro Ribas Zimmer – Relator 

 

 

III – DECISÃO DA CÂMARA 

 

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a). 

Sala das Sessões, em 11 de março de 2003. 

 

 

Conselheiro Arthur Roquete de Macedo – 

Presidente Conselheiro Lauro Ribas Zimmer – 

Vice-Presidente 
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ANEXO 16: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação 

Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Direito 

RELATORES: José Carlos Almeida da Silva e Lauro Ribas Zimmer 

PROCESSO N.º: 23001.000074/2002-10, 23001.000303/2001-15 e 23001.000150/2003-60 

PARECER N.º: 

CNE/CES 0055/2004 

COLEGIADO: 

CES 

APROVADO EM: 

18/2/2004 

 

I – RELATÓRIO 

 

A Lei 9.131, sancionada em 24/11/95, deu nova redação ao Art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da 

então LDB 4.024/61, conferindo à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação a competência para ―a elaboração do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais – 
DCN, que orientarão os cursos de graduação, a partir das propostas a serem enviadas pela 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação ao CNE‖, tal como viria a 
estabelecer o inciso VII do art. 9º da nova LDB 9.394, de 20/12/96, publicada em 23/12/96. 

 

Para orientar a elaboração das propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais, o 

CNE/CES editou os Pareceres 776, de 3/12/97, e 583, de 4/4/2001. Por seu turno, a 
SESu/MEC publicou o Edital 4, de 4/12/97, convocando as instituições de ensino superior 

para que realizassem ampla discussão com a sociedade científica, ordens e associações 
profissionais, associações de classe, setor produtivo e outros envolvidos do que resultassem 

propostas e sugestões para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação, contribuições essas, significativas, a serem sistematizadas pelas Comissões de 

Especialistas de Ensino de cada área. 

 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação aprovou também, 
em 11/3/2003, o Parecer CES 067/2003, contendo todo um referencial para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, inclusive para o efetivo entendimento da 
transição entre o regime anterior e o instituído pela nova LDB 9.394/96, como preceitua o seu 

Art. 90, tendo, por razões de ordem metodológica, estabelecido um paralelo entre Currículos 
Mínimos Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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Constata-se que, quanto aos Currículos Mínimos, o Referencial enfocou a concepção, 

abrangência e objetivos dos referidos currículos, fixados por curso de graduação, ensejando as 

respectivas formulações de grades curriculares cujo atendimento implicava fornecer diplomas 

profissionais, assegurado o exercício das prerrogativas e o direito de cada profissão. No 

entanto, quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais o Parecer elencou os princípios que lhes 

embasam a formulação, disto resultando o nítido referencial entre o regime anterior e o 

proposto para nova ordem jurídica. 

Ainda sobre o Referencial esboçado no Parecer 067/2003, verifica-se que existem 

mesmo determinadas diretrizes que poderiam ser consideradas comuns aos cursos de 
graduação, enquanto outras atenderiam à natureza e às peculiaridades de cada curso, desde 

que fossem contempladas as alíneas ―a‖ a ―g‖ do item II do Parecer 583/2001,―litteris‖: 

 

“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- Conteúdo curriculares.  

“e- Organização do curso. 

“f- Estágios e atividades complementares  

“g- Acompanhamento e Avaliação”. 

 

É evidente que as Diretrizes Curriculares Nacionais, longe de serem consideradas 

como um corpo normativo, rígido e engessado, para não se confundirem com os antigos 
Currículos Mínimos Profissionalizantes, objetivam, ao contrário ―servir de referência para as 

instituições na organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade e 
priorização de áreas de conhecimento na construção dos currículos plenos. Devem induzir à 

criação de diferentes formações e habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando 
ainda definirem múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, 

promovendo a integração do ensino de graduação com a pós-graduação, privilegiando, no 

perfil de seus formandos, as competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das 
demandassociais‖. 

 

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 
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necessidades emergentes, revelando adequado raciocínio jurídico, postura ética, senso de 
justiça e sólida formação humanística. 

 

Considerando que outros pareceres desta Câmara já enfatizaram as peculiaridades do 

―currículo mínimo‖, no Brasil, como ponto de partida do efetivo entendimento da transição 
para ―diretrizes curriculares nacionais‖ em cada curso de graduação, em face do marco legal 

estabelecido a partir da Lei 9.131/95 e, em especial, da nova LDB 9.394/96,torna-se relevante 
realizar uma incursão na história da educação superior no Brasil, enfocando os diferentes 

momentos estruturais dos cursos de Direito, para que se verifiquem cinco principais mudanças 
nesse contexto: 

 

a) ―currículo único‖ para todos os cursos de Direito, no Brasil, de 1827 (Império) a 

1889 (início da República), e até1962;mudança de ―currículo único‖, vigente no período 

anterior, para ―currículo mínimo‖ nacional e ―currículo pleno‖, por instituição de ensino, com 

a flexibilização regional, embora permanecesse rígido o ―currículomínimo‖; 

b) de ―currículo mínimo‖ em 1962, perpassando por 1972 com as Resoluções 3/72 e 

15/73, mantendo-se as concepções simultâneas de ―currículo mínimo‖ nacional e ―currículos 

plenos‖institucionais; 

 

c) ―currículo mínimo‖ nacional e ―currículo pleno‖ das instituições com flexibilização 
para habilitações e especializações temáticas, em 1994, com a Portaria Ministerial 1.886/94, 

para implantação a partir de 1996, posteriormente diferido para 1998, ainda que a ementa da 

referida Portaria estivesse assim redigida, com um equívoco ou contradição em seus termos: 
“Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico”, posto que, se 

―diretrizes‖ fossem, amplas e abertas, não haveria a exigência expressa de determinado e 
limitado ―conteúdo mínimo do curso jurídico‖ nacional, ainda que sem embargo dos 

―currículos plenos‖ das instituições;e 

 

d) de ―currículo mínimo‖/―conteúdo mínimo do curso jurídico‖, para ―diretrizes 
curriculares nacionais‖ da graduação em Direito, em decorrência das Leis 9.131/95, 9.394/96 

e 10.172/2001, desse conjunto normativo resultando o Parecer CES/CNE 776/97, Edital 4/97, 
Pareceres CES/CNE 583/2001, 146/2002 (revogado), 067/2003, e, em particular, o Parecer 

CES/CNE 507/99, culminando com o presente Parecer ora submetido à deliberação da 
Câmara de EducaçãoSuperior. 

 

Promovendo-se a incursão histórica para a identificação das peculiaridades de cada 
época, com repercussão no ensino jurídico brasileiro, até os dias atuais, verifica-se que os 

primeiros cursos de Direito, no Brasil, desde 1827 a 1962, tiveram um ―currículo único‖, 
nacional,rígidoeinvariável,constituídodenovecadeiras(cathedra),asercumpridoemcinco anos, 

refletindo os aspectos políticos e ideológicos do Império (com a forte influência do Direito 
Natural e do Direito Público Eclesiástico), durante o qual, até a Proclamação da República, só 

foi possível uma alteração curricular, em 1854, com a inclusão das cadeiras de Direito 
Romano e do DireitoAdministrativo. 

 

Durante o Império, portanto, com a inclusão, em 1854, das duas cadeirassupra citadas, 

o currículo único para os cursos de Direito, tinha a seguinteestrutura: 
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1º ano – 1ª cadeira 

Direito Natural 

Público 

Análise da Constituição do Império 

Direito das Gentes 

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 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 

 

Advindo a Proclamação da República, alterações curriculares foram introduzidas, 

decorrentes das modificações políticas e no campo das ciências, sob a influência da corrente 
positivista. Com efeito, não prevalecendo a orientação decorrente do Direito Natural (o jus 

naturalismo) e desvinculando-se a Igreja do Estado, especialmente sob a influência do período 
Pombalino, extinguiu-se o Direito Público Eclesiástico em 1890, logo após a Proclamação da 

República, criando-se também as cadeiras de Filosofia e História do Direito e de Legislação 
Comparada sobre o Direito Privado, até que, adveio, já no período Republicano, a Lei 314, de 

30/10/1895, fixando um novo currículo para os cursos de Direito, assim constituído: 

 

1º ano – 1ª cadeira 

Filosofia do Direito 

2ª cadeira 
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Direito Romano 

3ª cadeira 

Direito Público Constitucional 

 

2º ano – 1ª cadeira 

Direito Civil 

2ª cadeira 
Direito Criminal 

3ª cadeira 

Direito Internacional Público e Diplomacia 

4ª cadeira 

Economia Política 

 

3º ano – 1ª cadeira 

Direito Civil 

2ª cadeira 

Direito Criminal, especialmente Direito Militar e Regime Penitenciário 

3ª cadeira 

Ciências das Finanças e Contabilidade do Estado 

4ª cadeira 

Direito Comercial 

 

4º ano – 1ª cadeira 

Direito Civil 

2ª cadeira 

Direito Comercial (especialmente Direito Marítimo, Falência e Liquidação Judiciária) 

3ª cadeira 

Teoria do Processo Civil, Comercial e Criminal 

 

4ª cadeira 

Medicina Pública 

 

5º ano – 1ª cadeira 

Prática Forense 

2ª cadeira 

Ciência da Administração e Direito Administrativo 

3ª cadeira 

História do Direito e especialmente do Direito Nacional 

4ª cadeira 

Legislação Comparada sobre Direito Privado 
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Com algumas poucas modificações decorrentes da influência do positivismo no 
período Republicano, o currículo se manteve com o mesmo núcleo fixado na Lei 314/1895 até 

1962 quando o Conselho Federal de Educação avançou da concepção até então vigente de 
―currículo único‖, rígido, uniforme, para todos os cursos, inalterado até em razão da lei, para a 

nova concepção de ―currículo mínimo‖ para os cursos de graduação, incluindo-se, portanto, o 
bachareladoemDireito,naformaesobas competênciasprevistasnaLeideDiretrizeseBases da 

Educação Nacional4.024/61. 

 

Esses enfoques revelam, dentre outros motivos, como o curso de Direito esteve, 

durante o Império e no período republicano até 1962, sob forte e incondicional controle 

político-ideológico, constituindo-se “currículo único”, com as poucas alterações já 

apontadas,oqueexplicaaenraizadaresistênciaàsmudanças,somenteincentivadas,aindaque de 

forma tênue, a partir de 1962, com a implantação do primeiro currículo mínimo nacional, 

para o curso deDireito. 

 

O estudo comparado desses marcos legais, incluindo o advento da LDB 4.024/61, 

revela que, embora ―currículo mínimo nacional‖ e ―duração do curso‖ ainda significassem 

dificuldades para alterações curriculares, as normas decorrentes da nova LDB, ao tempo em 

que instituíam ―currículo mínimo‖, ensejavam, por seu turno, que as instituições de ensino 

elaborassem seus respectivos ―currículos plenos‖, como forma de se adaptarem aos reclamos 

regionais. 

 

Foi, certamente, em relação aos marcos pretéritos, um avanço significativo, em 1963, 

com o surgimento dos ―currículo mínimo‖ para todo o País e ―currículos plenos‖ das 

instituições de ensino, revelando importante passo na flexibilização curricular, ainda que 

mantida fixa a duração de cinco anos. 

 

Sob a égide da LDB 4.024/61, o Conselho Federal de Educação, criado pela citada 

Lei em substituição ao até então existente Conselho Nacional de Educação, emitiu o Parecer 

215, aprovado por aquele Conselho em 15/9/62 (publicado in Documenta nº 8 – Outubro de 

1962, pág. 81/83, e republicado in Documenta nº 10 – Dezembro de 1962, pág. 16/19), 

propondo um currículo mínimo de Direito, bacharelado, com duração de cinco anos, a ser 

implantado a partir do ano letivo de 1963, constituído das quatorze matérias seguintes: 

 

1. Introdução à Ciência doDireito 

2. DireitoCivil 

3. DireitoComercial 

4. Direito Judiciário (com práticaforense) 

5. Direito InternacionalPrivado 

6. Direito Constitucional (incluindo noções de Teoria doEstado) 
7. Direito InternacionalPúblico 

8. DireitoAdministrativo 

9. Direito doTrabalho 
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10. DireitoPenal 

11. MedicinaLegal 
12. Direito Judiciário Penal (com práticaforense) 

13. Direito Financeiro eFinanças 
14. EconomiaPolítica 

 

Registre-se que o Parecer 215, de 15/9/62, com o respectivo projeto de resolução, 

contendo o primeiro ―currículo mínimo‖ do curso jurídico, no Brasil, em substituição ao 
―currículo único‖, e referencial para a elaboração de ―currículo pleno‖ em cada instituição, foi 

homologado pelo então Ministro de Educação e Cultura, Prof. Darcy Ribeiro, de saudosa 

memória, nos termos da Portaria Ministerial de 4/12/62, publicada na Documenta nº 10 – 
Dezembro de 1962, às pág. 13/15, homologando, também, mais vinte e dois outros―currículos 

mínimos‖ decorrentes dos respectivos pareceres ali mencionados, fixando, assim, o ―currículo 
mínimo‖ para vinte e três cursos de graduação, dentre eles o curso de Direito, que encabeça o 

elenco, naqueleato. 

 

Apesar do estímulo que se continha no novo modelo, para que as instituições de 
ensino superior tivessem mais liberdade, porque a elas incumbia a formalização e 

operacionalização do seu ―currículo pleno‖, ainda assim o currículo de Direito se manteve 
rígido, com ênfase bastante tecnicista, sem a preocupação maior com a formação da 

consciência e do fenômeno jurídicos, não se preocupando com os aspectos humanistas, 
políticos, culturais e sociais, mantendo-se, assim, o citado tecnicismo, próprio do início e de 

boa parte do período republicano anterior. 

 

Para o entendimento das mudanças entre o regime acadêmico sob o ordenamento 
jurídico anterior (Leis 4.024/61 e 5.540/68) e o instituído pela atual LDB (9.394/96), torna-se 

necessário refletir sobre os fundamentos, concepção e princípios que nortearam, no Império, o 
currículo de 1827, o subseqüente estabelecido pela Lei 314/1895, no início da Velha 

República, perdurando até 1962, quando o então Conselho Federal de Educação emitiu o 
Parecer CFE 215, de 15/9/62, homologado pela Portaria Ministerial de 4/12/62, e, depois, o 

Parecer 162, de 27/1/72, que ensejou a Resolução CFE 3, de 25/2/72, com os acréscimo da 

Resolução 15/73, fixando, a cada época, currículo único e currículo mínimo com duração do 
curso para o bacharelado em Direito, como forma de cotejar com o que se preconiza para a 

fixação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Direito, à luz da 
nova ordem jurídica educacionalbrasileira. 

 

Esses instrumentos normativos revelam a concepção dos cursos em cada época, 

como também ocorrera antes de 1961, quando ainda em funcionamento o então Conselho 
Nacional de Educação, transformado, a partir da LDB 4.024/61, em Conselho Federal de 

Educação, fixando-lhe competências, conforme art. 9º e seu § 1º, dentre outros transcritos 
nesse parecer, sem, contudo, nesses dois momentos, elas terem sido alteradas 

significativamente. 

 

A partir da LDB supra mencionada, os seus arts. 66, 68, parágrafo único, e 70, 

definem o objetivo da educação superior, a importância do diploma conferindo privilégio para 
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o exercício das profissões e para admissão em cargos públicos, bem como a competência 

do então CFE para fixar currículo mínimo e duração dos cursos que habilitassem à 

obtenção do diploma assim concebido, ―litteris‖: 

 

“Art. 66. O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o 

desenvolvimento das ciências, letras e artes, e a formação de 

profissionais de nível universitário. 

(...) 

“Art. 68. ........................................................................................... 

“Parágrafo único. Os diplomas que conferem privilégio para o 

exercício de profissões liberais ou para a admissão em cargos 

públicos, ficam sujeitos ao registro no Ministério da Educação e 

Cultura, podendo a lei exigir a prestação de exames e provas de 

estágio perante os órgãos de fiscalização e disciplina das respectivas 

profissões. 

(...) 

“Art. 70. O currículo mínimo e a duração dos cursos que 

habilitem à obtenção de diploma capaz de assegurar privilégios para 

o exercício da profissão liberal... vetado... serão fixados pelo 

Conselho Federal de Educação. 

 

“Parágrafo único. Vetado”. 

 

A remissão e subseqüente transcrição do ―parágrafo único vetado‖ são valiosas 

paraa contextualização dos elementos de controle a que estava submetida a educação 

superior, servindo ―as razões de veto‖ como alerta daquela época para nossosdias: 

 

“Art.70. ............................................................................................. 

 

“Parágrafo único (vetado). A modificação do currículo ou da 

duração de qualquer desses cursos em um ou mais estabelecimentos 

integrantes de uma universidade, depende de aprovação prévia do 
mesmo Conselho, que terá a faculdade de revogá-la se os resultados 

obtidos não se mostrarem vantajosos para o ensino”. 
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Assim, as ―razões do veto‖ do transcrito parágrafo único, contemplam, já para 

aquela época, restrições ao ―rigorismo formal (...) que nada contribui para a elevação dos 

padrões de ensino e para a sua adaptação às condições locais‖: 

 

“O art. 70 (caput) já exige currículo mínimo e anos previstos 
de duração fixados pelo Conselho Federal de Educação para os 

cursoscuja diplomação assegure privilégios, o que constitui o máximo 
de regulamentação admissível em face da autonomia universitária. 

Pelo parágrafo único as exigências atingem a extremos ao impor 
autorização prévia do mesmo Conselho para qualquer modificação no 

currículo ou na duração dos cursos. A experiência brasileira indica 

que nada ganhamos com a regulamentação rígida do ensino superior 
até agora vigente, pois dela só obtivemos um rigorismo formal no 

atendimento das exigências da lei em que nada contribui para a 
elevação dos padrões de ensino e para sua adaptação às 

condiçõeslocais”.  

 Ato normativo, portanto, diferenciador ou caracterizador dos sentidos de época ou da 
contextualização do processo educacional brasileiro não pode transformar-se em um fim em si 

mesmo, mas deve ser concebido como o instrumento com que se atendem às peculiaridades e, 
conseqüentemente, o novo tempo em que vivemos, a exigir dos profissionais maior autonomia 

na sua capacidade de incursionar, com desempenhos científicos, no ramo do saber ou na área 
do conhecimento onde se situa a sua graduação, no ritmo célere com que se processam as 

mudanças. 

 

Isto significa que era plenamente possível, àquela época, cogitar-se de currículos 

mínimos nacionais, com os conteúdos determinados para todo o País, reservando-se às 
instituições de ensino uma margem muito limitada para agregar, na composição do seu 

currículo pleno, algumas disciplinas optativas, dentre as relacionadas pelo próprio 
Conselho, a fim de que, também dentre elas, o colegiado de curso e, a seguir, os alunos 

escolhessem uma ou duas, segundo suas motivações ou se as instituições de ensino 
pudessem oferecer ou estivessem empenhadas por fazê-lo. 

 

De resto, na educação superior, em particular nos cursos de Direito, inicialmente 

de currículo único nacional, os currículos mínimos representaram, no período Republicano, 
o perfil nacional de um determinado profissional, que se considerava habilitado para 

exercer a profissão em qualquer parte do País desde que portador do diploma registrado, 
decorrente da conclusão do curso de graduação reconhecido, o que implicava em prévia 

constatação de que o currículo mínimo nacional estabelecido pela via ministerial 

foracumprido. 

 

Em face, portanto, do que dispunham os arts. 9º, § 1º, e 70, da LDB vigente, em 

setembro de 1962 o Conselho Federal de Educação editou o Parecer 215, de 15/9/62, 
fixando os currículos mínimos e duração dos cursos de graduação em Direito, homologado, 

como se disse, por ato ministerial de 4/12/62, acolhendo também o projeto de resolução 

anexo ao mencionado parecer. 
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Advindo, então, a Lei 5.540/68, foi alterado o currículo mínimo fixado em 1962, 

introduzindo mudanças nos termos das Resoluções 3/72 e 15/73, com flexibilizações 
relacionadas com a oferta de cursos de graduação em Direito, observadas, no entanto, 

sempre, as competências do Conselho Federal de Educação, estabelecidas no art. 9º, § 1º, 
ainda vigente, da Lei 4.024/61, e as constantes da 5.540/68, para a fixação dos currículos 

mínimos nacionais e sua duração para os cursos de graduação. 

 

Esses níveis de competência do Conselho Federal de Educação, portanto, não se 
modificaram com o advento da Lei de Reforma Universitária, ao contrário, foram reiterados 

como se observa dos arts. 26 e 27 da mencionada Lei 5.540/68, até porque estava mantido o 
art. 9º, § 1º, da LDB 4.024/61: 

 

Lei 5.540/68: 

 

“Art. 26. O Conselho Federal de Educação fixará o currículo 

mínimo e a duração mínima dos cursos superiores correspondentes a 

profissões reguladas em lei e de outros necessários ao 

desenvolvimento nacional. 

 

“Art. 27. Os diplomas expedidos por universidades federal ou 

estadual nas condições do art. 15 da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro 

de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo Conselho 

Federal de educação, bem como os de cursos credenciados de pós-

graduação serão registrados na própria universidade, importando em 

capacitação para o exercício profissional na área abrangida pelo 

respectivo currículo, com validade em todo o Território Nacional. 

 

“§ 1º. O Ministério da Educação e Cultura designará as 
universidades federais que deverão proceder ao registro de diplomas 

correspondentes aos cursos referidos neste artigo, expedidos por 
universidades particulares ou por estabelecimentos isolados de ensino 

superior, importando o registro em idênticos direitos. 

 

“§ 2º. Nas unidades da Federação em que haja universidade 
estadual, nas condições referidas neste artigo, os diplomas 

correspondentes aos mesmos cursos, expedidos por estabelecimentos 

isolados de ensino superior mantidos pelo Estado, serão registrados 
nessa Universidade”. 

 



  

 
 
 

489  

 

Mesmo vigente a Lei 5.540/68, o currículo mínimo anteriormente concebido, com 
duração de quatro anos, perdurou, em âmbito nacional, até o advento da Resolução CFE 

3/72, decorrente do Parecer CFE 162/72, que fixou o novo currículo mínimo do curso de 
graduação em Direito, com duração de quatro anos, como se detalha, por época e pelo 

respectivo ato normativo, nos comentários aduzidos nos parágrafos pertinentes deste 

Relatório, convindo registrar que nesse ínterim foi editada a Lei 4.215, de 27/4/63, 
instituindo o exame de ordem para o exercício da profissão, ordenamento este alterado pela 

Lei5.842, de 6/12/72, mantendo-se o disciplinamento da Resolução supra referida. 

 

Pela Resolução CFE 3, de 25/2/72, decorrente do Parecer CFE 162, aprovado em 

27/1/72, o currículo mínimo nacional do curso de graduação em Direito, bacharelado, 

compreendia as matérias consideradas básicas e as profissionais, incluindo-se nestas a 
Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado, Educação de Problemas Brasileiros 

e Educação Física, estas duas decorrentes de legislação própria, constituindo os seguintes 
conjuntos curriculares obrigatórios: 

 

A – Básicas: 

1. Introdução ao Estudo doDireito 
2. Economia 

3. Sociologia 

 

A – Profissionais 

4. Direito Constitucional (Teoria do Estado - Sistema ConstitucionalBrasileiro) 
5. Direito Civil (Parte Geral – Obrigações – Parte Geral e Parte Especial – Coisas 

– Família –Sucessão). 

6. Direito Penal (Parte Geral – ParteEspecial) 
7. Direito Comercial (Comerciantes – Sociedades – Títulos de Crédito – Contratos 

Mercantis eFalências) 

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 –

FunçãoPública) 

10. Direito Processual Civil (Teoria Geral – Organização Judiciária – Ações – 

Recursos –Execuções) 

11. Direito Processual Penal (Tipo de Procedimento – Recursos –Execução) 

12. Prática Forense, sob a forma de estágiosupervisionado 
13. Estudo de Problemas Brasileiros e a prática de Educação Física, com 

predominância desportiva, de acordo com a legislaçãoespecífica 

14/15. Duas opcionais dentre as seguintes: 

a) Direito InternacionalPúblico 

b) Direito InternacionalPrivado 

c) Ciências das Finanças e Direito Financeiro (Tributário eFiscal) 
d) Direito da Navegação (Marinha eAeronáutica) 

e) DireitoRomano 



  

 
 
 

490  

 

f) DireitoAgrário 

g) DireitoPrevidenciário 

h) MedicinaLegal 

 

Após o currículo mínimo nacional fixado pela Resolução CFE 3/72, foi constituída 
pelo MEC, sob critério da representação regional, uma Comissão de Especialistas de 

Ensino Jurídico, em 1980, com a finalidade de refletir com profundidade a organização e o 

funcionamento dos cursos de Direito, no País, apresentando proposta de alteração do 
currículo implantado pela Resolução antes referida. É que se tornou assente, naquele curto 

período de 1972 até 1980, com a instalação, pelo MEC, da Comissão de Especialistas de 
Ensino Jurídico, que, por motivos diversos, o currículo até então introduzido não 

contemplava as necessárias mudanças estruturais que resolvessem os problemas em torno 
do ensino jurídico, no Brasil, considerado muito ―legalista‖ e ―tecnicista‖, pouco 

comprometido com a formação de uma consciência jurídica e do raciocínio jurídico capazes 
de situar o profissional do direito com desempenhos eficientes perante as situações sociais 

emergentes. 

 

Desta forma, a Comissão de Especialistas de Ensino Jurídico constituída em 1980 
pelo MEC, alterada em 1981 com a substituição de dois de seus ilustres membros, 

apresentou proposta de currículo mínimo para o curso de graduação em Direito, 
bacharelado, constituído de quatro grupos de matérias, sendo o primeiro grupo pré-requisito 

para os três subseqüentes, como a seguir se detalha: 

 

1. Matérias Básicas 
Introdução à Ciência 
doDireito SociologiaGeral 

Economia 

Introdução à Ciência Política 

Teoria da Administração 

 

2. Matérias de 
FormaçãoGeral Teoria Geral 

do Direito SociologiaJurídica 
Filosofia do Direito 

Hermenêutica 
Jurídica Teoria Geral 

do Estado 

 

 

3. Matérias de FormaçãoProfissional 

Direito Constitucional 

Direito Civil 
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Direito Penal 

Direito 

Comercial 

Direito 

Administrativo 

Direito 
Internacional 

Direito Financeiro e Tributário 

Direito do Trabalho e 

Previdenciário Direito Processual 

Civil 

Direito Processual Penal 

 

4. Matérias Direcionadas a HabilitaçõesEspecíficas 

 

O último grupo proposto, direcionado para habilitações específicas, constituído de 
conhecimentos especializados, deveria ser composto por disciplinas e áreas de 

conhecimento que atendessem à realidade regional, às possibilidades de cada curso, à 
capacitação do quadro docente e às aptidões dos alunos, lembrando-se que estava ali 

prevista a implantação do Laboratório Jurídico, com carga horária mínima de 600 
horas/atividades, a serem cumpridas em até dois anos, substituindo o estágio curricular 

supervisionado e extracurricular, ensejando até a eliminação do Exame de Ordem previsto 
na Lei 4.215/63 e mantidos nas Resoluções 3/72 e15/73. 

 

A proposta não teve tramitação regular no CFE e no MEC, jamais tendo sido 

objeto de deliberação daquele Colegiado, sobretudo porque a Resolução 3/72, apesar de 
enfeixar um currículo mínimo nacional, permitia às instituições de ensino certo grau de 

autonomia para definirem seus currículos plenos, desde que fossem respeitados aqueles 
mínimos curriculares contidos na Resolução. 

 

Esta situação perdurou até 1996, prorrogada para 1998, com a implantação das 

―diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico‖ (sic), de âmbito nacional, 
fixados pela Portaria 1.886, de 30/12/94. O disposto no art. 15 daquele ato concedia o prazo 

de dois anos, contados daquela data, para o seu cumprimento, revogando, em seu art. 17, as 
disposições em contrário, especialmente as Resoluções 3/72 e 15/73, do extinto Conselho 

Federal de Educação, embora a Resolução 15/73, que tratava da Prática Forense e 

Organização Judiciária, já se encontrasse revogada com o advento da Lei 8.906/94 – 
Estatuto da Ordem dos Advogados doBrasil. 

 

A Portaria 1.886/94 trouxe inovações que se constituíam avanços para o ensino 
jurídico, especialmente pelo seu direcionamento à realidade social e integração dos 

conteúdos com as atividades, dando a dimensão teórico-prática ao currículo e ensejando a 

formação do senso crítico dos alunos, além de contemplar mais flexibilidade na 
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composição do currículo pleno, através de disciplinas optativas e diferentes atividades de 
estudos e de aprofundamento em áreas temáticas. 

 

Dentre os avanços, poder-se-á citar a concepção do estágio curricular 

supervisionado como Prática Jurídica e não simplesmente como Prática Forense; a 
manutenção da flexibilidade curricular, ensejando que as instituições de ensino adequassem 

seus currículos plenos às demandas e peculiaridades do mercado de trabalho e das 
realidades locais e regionais, ainda com a obrigatoriedade das atividades integradas das 

funções ensino, pesquisa e extensão. 

 

A Portaria Ministerial supra indicada fixou o currículo mínimo nacional do curso 

jurídico e sua duração de, no mínimo, 3.300 horas de atividades, integralizáveis em, 

pelomenos cinco anos, ampliando-se desta forma a carga horária mínima de 2.700 

(Resolução 3/72) para 3.300 horas/atividades e majorando a duração mínima de quatro para 

cinco anos ea máxima de sete para oito anos, parâmetros esses dentro dos quais cada 

instituição tem a 

liberdadedeestabeleceracargahoráriacurricularesuaduração,paraoscontrolesacadêmicos 

relativos à suaintegralização. 

 

À semelhança dos atos normativos anteriores, a Portaria Ministerial também 
estabeleceu, em seu art. 6º, ―o conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio‖, 

compreendendo as seguintes matérias, detalhadas e nominadas, ―que podem estar contidas 
em uma ou mais disciplinas do currículo pleno de cada curso‖ (sic), assim distribuídas em 

dois grupos: 

 

I – 

MatériasFundamentais 

Introdução ao Direito 
Filosofia (Geral e 

Jurídica) Ética (Geral e 

Profissional) Sociologia 
(Geral e Jurídica) 

Economiae 

Ciência Política (com Teoria do Estado) 

 

II – MatériasProfissionalizantes 
Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito 

Administrativo 

Direito Tributário 

Direito Penal 
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Direito Processual 
Civil Direito 

Processual Penal 
Direito do Trabalho 

Direito Comercial e 

Direito Internacional 

 

Convém registrar que o parágrafo único do mencionado artigo assim estabelecia: 

 

“As demais matérias e novos direitos serão incluídos nas 

disciplinas em que se desdobrar o currículo pleno de cada curso, de 

acordo com as peculiaridades e com a observância da 

interdisciplinariedade”. 

 

Além desses conteúdos, exigiu também a prática de Educação Física com 

predominância desportiva (art. 7º), e permitiu que o curso, a partir do quarto ano ou do 
período letivo correspondente, desde que respeitado o conteúdo mínimo nacional contido 

no art. 6º transcrito, se direcionasse a ―uma ou mais áreas de especialização segundo as 

vocações e demandas sociais e de mercado de trabalho‖ (sic. Art. 8º), retoma assim o que se 
concebia com as ―habilitações específicas‖ nos atos normativosanteriores. 

 

Certamente, o art. 8º continha uma respeitável proposta pedagógica, além do 

caráter metodológico, na medida em que enseja o atendimento às vocações e demandas 

sociais e de mercado de trabalho, equivalendo dizer que as instituições têm a liberdade e até 

a responsabilidade de flexibilizar o seu currículo pleno para ensejar a formação de 

profissionais do Direito aptos a ajustar-se às mudanças iminentes, inclusive de caráter 

regional, de forma que o operador do direito possa, além do conhecimento geral da ciência 

do direito,aprofundar-se em uma determinada área ou ramo específico, a que pretenda 

dedicar-se preferencialmente, sob a forma de estudos de ―especialização‖ integrados aos 

estudos da graduação, que podem culminar, posteriormente, com a pós-graduação lato 

sensu, de acordo com os componentes do Núcleo de Especialização Temática, 

complementando a carga horária indispensável à citada pós-graduação. 

 

Ocorre, porém, que essa flexibilização se esbarra em uma rigidez do currículo 
mínimo nacional para a graduação do bacharel em Direito, uma vez que tal procedimento 

somente é possível se for, primeiramente, como um pré-requisito, “observado o currículo 
mínimo previsto no art. 6º” (sic), o que descaracteriza a definição de ―diretrizes 

curriculares‖, expressão essa adotada na ementa da Portaria e que não corresponde ao que 

as Leis 9.131/95 e 9.394/96, com os conseqüentes Pareceres do Conselho Nacional de 
Educação, entendem como ―Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação‖ e 

―Diretrizes Curriculares para cada Curso de Graduação‖, como ora se relata para o curso de 
graduação em Direito, bacharelado. 
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Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação 

Superior, aprovou o Parecer CES 507, de 19/5/99, contendo a Indicação para que o Senhor 
Ministro de Estado da Educação revogasse as Portarias 1.886/94 e 3/96, ―para assegurar a 

coerência nas Diretrizes Curriculares‖ sob a nova concepção preconizada nas Leis supra 
referidas, para todos os cursos de graduação, inclusive, portanto, para a graduação em 

Direito, bacharelado, cujas propostas já estavam em tramitação no âmbito do Ministério e 
do próprio Conselho, em decorrência do Parecer CES 776/97 e do Edital SESu/MEC 4/97. 

 

No Parecer CES 507/99, alertara-se quanto à necessidade de que se observasse 

toda a metodologia traçada pelo Edital remetido, de tal forma que a Câmara de Educação 
Superior pudesse, no momento oportuno, deliberar sobre as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Graduação em Direito, de acordo com a nova ordem jurídica, de forma a permitir 
que as instituições definam ―currículos adequados, capazes de se ajustarem às incessantes 

mudanças, não raro muito rápidas, a exigir respostas efetivas e imediatas das instituições 
educacionais‖. 

 

Aliás, outra não é o posicionamento definido no Parecer 776/97, a que se 

acrescenta a seguinte orientação geral extraída do próprio Edital 4/97 para a sua 
organização, enfocada no Parecer 507/99,―litteris‖: 

 

“As Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência 

paraas IES na organização de seus programas de formação, 
permitindo uma flexibilidade na construção dos currículos plenos e 

privilegiando a indicação de áreas do conhecimento a serem 
consideradas, ao invés de estabelecer disciplinas e cargas horárias 

definidas. As Diretrizes Curriculares devem contemplar ainda a 
denominação de diferentes formações e habilitações para cada área 

do conhecimento, explicitando os objetivos e as demandas existentes 

nasociedade”. 

 

Já à época do Parecer 507/99, a Câmara de Educação Superior enfatizou que 

 

“A Flexibilização enfocada induz maior nível de responsabilidade das 

instituições de educação quando da „elaboração de sua 

propostapedagógica coerente com essa nova ordem e com as 

exigências dasociedade contemporânea‟. Nesse novo contexto, no 

entanto, não convive bem a Portaria Ministerial nº 1.886/94, com a 

alteração quelheintroduziu a Portaria nº 3/96, como se constata pela 

análise de cada dispositivo do referido ato normativo, que esposou 

uma visão do currículo do curso jurídico bem diversa daquela que, 

cinco anos depois, resulta da nova política educacional brasileira 
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contida na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, construída sobre os 

pilares da nova Ordem Constitucional de 1988”. 

 

Cotejando, portanto, o currículo constante da Resolução CFE 3/72 com o fixado 
pela Portaria 1.886/94, verifica-se que, em ambos os atos normativos, ficou prevista a oferta 

de habilitações específicas (registradas no anverso do diploma do bacharel em Direito), 
significando ―intensificação de estudos em áreas correspondentes às matérias fixadas nesta 

Resolução (3/72) e em outras que sejam indicadas nos currículos plenos‖ (sic. art. 3º). 

 

Desta forma, conquanto o currículo mínimo fixado para todos os cursos de Direito 
no País, tanto pela Resolução 3/72, como pela Portaria Ministerial 1.886/94, significasse 

evidente limite à autonomia, responsabilidade e liberdade das instituições de ensino 
superior, as ―habilitações específicas‖, a flexibilização da duração dos cursos, no primeiro 

ato, e a possibilidade dos ―núcleos temáticos de especialização, segundo as vocações e 

demandas sociais e de mercado de trabalho‖, a partir do quarto ano, na forma prevista no 
art. 8º do segundo ato, certamente revelam o esforço para inovar na elaboração e na 

operacionalização do currículo pleno, a cargo de cada instituição. 

 

No entanto, do currículo mínimo fixado pela Resolução 3/72 até a edição da Portaria 

1.886/94, foram detectados obstáculos à sua efetiva operacionalização, como agora, 

também, para a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Direito, ante 

às resistências que elas encontram face ao seu caráter inovador e desafiador. 

 

Dentre esses desafios para superar resistências, ressai a capacidade instalada das 

instituições, especialmente quanto aos seus quadros docentes e de administração, que não 

estiveram e não estão, no seu conjunto, suficientemente sensíveis à necessidade dos 

avanços e mudanças proclamados e previstos nas normas supra referidas. 

 

Dentre outras, uma das evidências reside na inexistência de ―habilitações 
específicas‖ e de ―especializações‖ em núcleos temáticos, integrados à graduação com os 

subseqüentes e complementares estudos pós-graduados, em termos de pós-graduação lato 

sensu, de maneira a responder às novas efetivas concepções sobre o direito, suas linhas 
epistemológicas, bem como às necessidades reais dos futuros profissionais doDireito. 

 

Diante desse quadro, como alertara a ABEDi – Associação Brasileira do Ensino do 
Direito, em outras ocasiões, nos subsídios encaminhados a estes Relatores e, sobretudo, no 

recente Congresso realizado em Florianópolis em 2003, os obstáculos do ensino jurídico 

somente serão superados se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em 
Direito, bacharelado, encontrarem do corpo docente e das administrações das instituições 

de ensino superior, o total compromisso de atender aos reclamos de uma nova época, 
constituindo-se efetivas respostas às novas aspirações e às novas concepções jurídicas, 

ajustadas às necessidades locais, regionais, nacionais, internacionais, que estão a exigir uma 
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diversificação curricular, nas instituições, na proporção direta das mudanças e das 
demandas regionais, atuais eemergentes. 

 

Nesse passo, importa conceber a graduação no ensino jurídico como uma ―formação 

inicial‖ para o exercício da profissão, implicando, como reza a LDB, continuidade 

eaprofundamento de estudos, sempre renovados em decorrência dos avanços da ciência, da 

tecnologia e de novas escalas de valores, com implicações na constituição de novas e 

desafiadoras situações e relações jurídicas, que justificam e exigem especializações em 

diferentes áreas ou ramos jurídicos, atuais ou novos, e em núcleos temáticos específicos. 

 

Assim, o Direito retomará o seu papel de controle, construção e garantia do 
desenvolvimento da sociedade, evitando que se repita a postura cômoda de nada inovar, 

dando-se as faculdades por satisfeitas com a simples execução do currículo mínimo em que 
já se transformara o ―currículo pleno‖, como continua ocorrendo, bastando a realização e 

aprovação da monografia. 

 

O ensino jurídico não pode comprazer-se com a emissão de diploma de graduação 
para aqueles que concluíram com aproveitamento médio, regular, as matérias ou disciplinas 

jurídicas estabelecidas na norma, muitas vezes cursadas mediana e compulsoriamente, 
apenas porque a norma (grade curricular) o exigiu, no limite do quantum satis para a sua 

creditação acadêmica. 

 

Não raro, também, matérias e disciplinas se justificam tão somente pela satisfação 
tecnicista, dogmática e personalista de grande contingente dos que atuam nos cursos 

jurídicos, sem o indispensável comprometimento com a nova ordem política, econômica, 
social, e com seus pluralismos políticos, jurídicos, regionais e axiológicos que caracterizam 

a contemporaneidade brasileira e a comunidade das nações. Com efeito, esse contexto está 

a exigir bastante autonomia intelectual e lúcido raciocínio jurídico, com as visíveis 
características de cientificidade e criticidade, epistemologicamente sedimentados, centrados 

também em uma escala de valor dignificante para o Brasil, para a pessoa humana e para os 
cidadãos, no pluralismo anteriormente remetido. 

 

O currículo do ensino jurídico não se constitui, pois, instrumento para que algumas 

pessoas ou um conjunto de pessoas, ainda que de ―notoriedade jurídica‖, se comprazam 
com as matérias e disciplinas fixadas na norma, até sob a invocação da sólida experiência 

do magistério ou de cargos das carreiras jurídicas, ao longo dos anos, acrescentando-se 
ainda a esta ―satisfação‖ pessoal, como se tem freqüentemente verificado, a equivocada 

afirmação de que a obrigatória realização de uma monografia, que mais revela o 
determinado momento da conclusão do curso, seja a comprovação da qualidade do curso 

jurídico e do induvidoso desempenho dos egressos, que não se tem confirmado em 
ulteriores avaliações, inclusive nos Exames da Ordem, muito menos ao longo da vida 

profissional que não dispensa estudos permanentes. 
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Sem dúvida, com a monografia os egressos certamente não terão demonstrado 
suficiente autonomia intelectual e de conhecimento, criticidade, raciocínio jurídico, 

adequada formação humanística, ética, jurídica e epistemológica, indispensáveis para 
―operar‖ (―operadores‖) o direito em qualquer lugar e em qualquer época. 

Do referido instrumento, não terão revelado os seus domínios para adaptar-se às 

mudanças emergentes, de época ou de espaço, nem o conjunto de desempenhos, habilidades 
e atitudes capazes de expressar uma convincente axiologia, com a transparência da escala 

de valores compatíveis com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
incluindo a indispensável participação na administração da justiça e do bem comum, e a 

vivência da ética expressa na cidadania e no exercício da profissão ou de cargos jurídicos 
responsáveis pela estabilidade da ordem jurídica, política e social. 

Nesse passo, é inegável que a nova dinâmica para a educação superior, prevista na 
LDB 9.394/96 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais que informam, por seu caráter geral, 

as peculiares diretrizes curriculares da graduação em Direito, pretende responder às 

finalidades, dentre outras, constantes dos incisos II e III do art. 43 da referida LDB, 
―litteris‖: 

 

“Art. 43. ................................................................................................ 

 

“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; (destaca-se) 

 

“III – incentivar o trabalho de pesquisa e iniciação 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”. 

 

Esses procedimentos não se contêm no estreito e restrito direcionamento de uma 

monografia, ou de um trabalho delimitado para uma especialização, que refletem 
determinados enfoques próprios da época da conclusão do curso, muitas vezes sem a devida 

sedimentação que assegure autonomia intelectual e de conhecimento, ou ainda porque a 
investigação científica, que se pretende exigida na pós-graduação, nas especializações, no 

aprofundamento de estudos autônomos e continuados, enriquecidos pela experiência 

profissional e com a execução de projetos de pesquisa, tão necessários na contínua perene 
construção da ciênciajurídica. 

 

Outra, pois, é a atual concepção dos cursos de graduação, incluindo a graduação em 
Direito, bacharelado, a partir da Lei 9.394/96, incumbindo ao Conselho Nacional de 

Educação, através da Câmara de Educação Superior, fixar as diretrizes curriculares para 

cada curso de graduação, como, aliás, já estava estabelecido na anterior Lei 9.131/95, 
mantida no art. 92 da nova LDB, antes mesmo da implantação do currículo mínimo 

estabelecido pela Portaria Ministerial 1.886/94, diferida para 1996 e depois para1998. 
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Aliás, alguns comentários sobre a Portaria Ministerial 1.886/94, feitos anteriormente 

na Câmara de Educação Superior, quando da aprovação do Parecer 507/99 e da Indicação 

que o ensejou, devem ser aqui reprisados e outros, aduzidos, para melhor reflexão, 

especialmente do ponto de vistajurídico. 

 

Contextualizando a citada Portaria, verifica-se que ela data de 30/12/94, e a sua 

ementa se reporta a “diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico” em 

âmbito nacional. Ora, a ementa contém visível contradição em seus termos. Com efeito, ou 

teríamos ―diretrizes curriculares‖, ou, como ocorreu, haveria a determinação de um 

―conteúdo mínimo do curso jurídico‖ em âmbito nacional, fixando até matérias e 

disciplinas, de integração obrigatória no currículo pleno de cada curso, além do estágio, 

como se verifica do art. 6º do referidoato. 

 

São matérias que, obrigatoriamente, teriam de integrar o currículo pleno, sem 

prejuízo de outras que a instituição viesse a escolher, embora ainda contivesse a 
ambigüidade ou imprecisão nos termos ―matérias‖, ―disciplinas‖ e ―conteúdo mínimo do 

curso jurídico‖, que será constituído de ―matérias‖, podendo estas estar contidas em uma ou 
mais disciplinas, como se o maior se contivesse nomenor. 

Em verdade, as disciplinas resultam das matérias; nestas aquelas se contêm, não 
podendo cogitar-se do inverso: ―matérias (...) contidas em uma ou mais disciplinas do 

currículo pleno de cada curso‖ (sic). 

 

Com esta imprecisão, dir-se-á mesmo, sem dúvida alguma, que ―conteúdo mínimo 

do curso jurídico‖ (art. 6º) nada mais significa senão ―currículo mínimo nacional para o 

curso de Direito‖, constituído das matérias obrigatórias, indicadas nos incisos I e II como 

―fundamentais‖ e ―profissionalizantes‖. 

 

Não é tão relevante para desfazer esse entendimento o incentivo ao desdobramento 

de ―matérias‖ em ―disciplinas‖, como vem ocorrendo, nas cinco séries ou dez semestres do 

currículo mínimo do curso jurídico brasileiro, sem embargo de outras matérias e de ―novos 

direitos‖ que poderão ser ―incluídos nas disciplinas em que se desdobrar o currículo pleno 

de cada curso, de acordo com as suas peculiaridades e com observância da 

interdisciplinaridade‖. 

 

Com ―matérias‖ determinadas ou com‖disciplinas‖ em que se desdobraram as 

―matérias‖, o resultado é o mesmo: conteúdo mínimo do curso jurídico, em âmbito 

nacional, o que equivale ao historicamente conhecido ―currículo mínimo‖, com sua grade, 

sua rigidez e inflexibilidade. 
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Aduza-se ainda que, no preâmbulo da Portaria, Sua Excelência o Ministro de Estado 

da Educação e do Desporto usou ―das atribuições do Conselho Nacional de Educação, na 

forma do art. 4º da Medida Provisória 765, de 16 de dezembro de 1994‖, à vista das 

recomendações havidas em seminários regionais e nacional dos cursos jurídicos e na 

Comissão de Especialistas de Ensino de Direito daSESu/MEC. 

 

Desta forma, conquanto se trate de Portaria, é ato do Conselho Nacional de 

Educação, por isto que o art. 17 daquele ato reza que a Portaria revoga as disposições em 

contrário, especialmente as Resoluções 3/72 e 15/73 do extinto Conselho Federal de 

Educação, esta última que dispunha sobre o estágio extracurricular de Prática Forense e 

Organização Judiciária. 

 

É visível que a Portaria 1.886/94 se direcionou, novamente, como no passado 

remoto e até pouco distante, em relação aos cursos de Direito, para uma ―unificação 

curricular‖ no Brasil, fixando uma espécie de núcleo comum nacional, que nada mais 

significou senão um ―currículo único nuclear nacional‖, ou, no máximo, um currículo 

pleno, como no passado, acrescido de uma flexibilização através de atividades 

complementares, de habilitações específicas e de especializações temáticas, a partir do 

quarto ano. 

 

Reprise-se que não se trata mesmo de ―diretrizes curriculares para o curso de 

graduação em Direito‖, como preconiza a nova LDB 9.394/96, bem posterior, portanto, a 

dezembro de 1994, e até antes mesmo da obrigatoriedade da observância daquela Portaria 

somente a partir de 1998. 

 

Implantado o Conselho Nacional de Educação em 26/2/96, no mesmo ano em que a 

LDB 9.394/96 foi editada (20/12/96), esta, revogando as disposições em contrário e 

conferindo ao Conselho Nacional de Educação a competência para fixar as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Graduação, incluindo o curso de Direito, como se disse, 

restou revogada a Portaria 1.886/94, posto que a nova Lei tratou da matéria de forma 

absolutamentediversa, incompatível com o currículo mínimo anteriormente fixado, com a 

invocação da competência do Conselho, enquanto este não existisse, como reza 

expressamente a lei. 

 

Assim sendo, ainda que tivesse sido observada, nesse ínterim, por vacatio legis, é 

indubitável a sua revogação, por lei, em razão da hierarquia da norma, sobretudo se o art. 

92, mantendo a Lei 9.131/95, conferiu expressas e privativas competências para que a 

Câmara de Educação Superior deliberasse sobre as diretrizes curriculares nacionais dos 

cursos de graduação, a partir das propostas que lhe fossem encaminhadas pelo Ministério 

da Educação, como reconhecidamente aconteceu. 
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Não se cogita, pois, de currículo mínimo constituído de matérias ou disciplinas 

enfeixadas num conjunto obrigatório para todos os cursos em âmbito nacional. Com efeito, 
outra é a concepção de ―diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação‖, com 

a flexibilização, com a liberdade e com a responsabilidade das instituições de ensino para 
organizaremseuscurrículosplenosquecorrespondamaosanseiosdomundocontemporâneoe 

ofereçam formação profissional de qualidade, mas inacabada, suscitando um ininterrupto 
crescendo no exercício profissional de cadaformando. 

 

O profissional do direito deve estar apto a apropriar-se de novas e renovadas 

ferramentas e equipamentos pessoais, por sua autonomia de conhecimento, pelo raciocínio 
jurídico devidamente consolidado, pelo senso ético informador de seus atos e de sua 

conduta profissional e cidadã, pelo domínio epistemológico com que se atualiza e renova, 
de forma independente, transversal, interdisciplinar e autônoma, os conhecimentos e 

domínios teórico- práticos indispensáveis ao profícuo exercício da profissão, posta em 
permanente desafio das céleres mudanças, científicas, políticas e tecnológicas, na 

comunidade brasileira e nas suas relações no conjunto das nações, como agente qualificado 

e indispensável participante na administração da justiça e do bem comum, na preconizada 
nos arts. 4º e 133 da Constituição da República. 

 

As diretrizes curriculares, portanto, no curso de Direito, como nos demais, se voltam 

e se orientam para o devir, para o vir-a-ser, sem prejuízo da imediata inserção do 

profissionalno mercado de trabalho, como co-responsável pelo desenvolvimento social 

brasileiro, não se podendo direcioná-las a uma situação estática ou contextual da 

realidadepresente. 

 

Trata-se, pois, de um novo marco legal estabelecido a partir da LDB 9.394, de 

20/12/96, e confirmado pelo Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei 10.172, de 
9/1/2001. Com efeito, coerente com os princípios e finalidades constantes dos arts. 3º e 43 

da LDB, sem prejuízo de outros, o art. 9º, incisos VII e VIII, se coadunam com o disposto 

na Lei 9.131, de 24/11/95, que confere, como privativa, a atribuição à Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação para deliberar sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação, a partir das propostas que fossem encaminhadas ao 
Conselho Nacional de Educação pela Secretaria de Educação Superior. 

 

Desta maneira, enquanto as precedentes Leis 4.024/61 e 5.540/68 atribuíram ao 

então Conselho Federal de Educação competência para definir ―currículos mínimos 
nacionais e a duração dos cursos de graduação‖, o marco legal estabelecido pelas Leis 

9.131/95, 9.394/96 e 10.172/2001, apresenta nova configuração para as definições políticas 
da educação brasileira, coerentes com a Carta Política promulgada em 5/10/88. 

 

Para substituir os currículos mínimos obrigatórios nacionais, já neste novo contexto 

legal, advieram as Diretrizes Curriculares Nacionais, lastreadas pelos Pareceres 

776/97,583/2001 e 067/2003, os quais informam o presente relato em torno de todas as 
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propostas recebidas da SESu/MEC, dos órgãos de representação profissional e de outros 

segmentos da sociedade brasileira, de cujas contribuições resultarão, em final, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 

 

Este Parecer, portanto, contempla as orientações das Comissões de Especialistas e as 
da SESu/MEC, as quais, na sua grande maioria, foram acolhidas e reproduzidas na sua 

totalidade, não só por haver concordância com as idéias suscitadas no conjunto do ideário 
concebido, mas também como forma de reconhecer e valorizar a legitimidade do processo 

coletivo e participativo, que deu origem à elaboração dos documentos sobre Diretrizes 
Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação, cujas propostas foram encaminhadas pela 

SESu/MEC para deliberação desteColegiado. 

 

Foram também as contribuições da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua 
Presidência, por seu Conselho Federal, por sua Comissão de Estudos Jurídicos, pelas 

Seccionais e Sub-Seccionais dos Estados, de diversas entidades públicas e privadas, em 
particular da Associação Brasileira do Ensino do Direito – ABEDi, e de outras associações 

correlatas, além da profunda discussão em congressos e audiências públicas. 

 

Elas compõem o conjunto das propostas formuladas e permitiram a estes Relatores 
analisá-las de per si nos devidos aspectos constitutivos do roteiro adotado, culminando com 

a proposta de um projeto de resolução que contemple os anseios de todos os colaboradores 
e a coerência em relação ao entendimento da nova concepção educacional que contém, em 

seu cerne e como proposta nova, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 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. 

 

Cumpre agora, portanto, propor à Câmara de Educação Superior, o estabelecimento 
das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito, cujas 

especificações e detalhamento atenderam ao disposto nos Pareceres CES/CNE 776/97, 

583/2001 e 067/2003, especialmente quanto à metodologia adotada, enfocando, pela ordem, 
organização do curso, projeto pedagógico, perfil desejado do formando, 

competências/habilidades/atitudes, conteúdos curriculares, organização curricular, estágio 
curricular supervisionado, atividades complementares, acompanhamento e avaliação e 

trabalho decurso. 

 Organização doCurso 

 

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 
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sistema de avaliação, o estágio curricular supervisionado e o trabalho de curso ou de 
graduação, ambos como componentes opcionais da instituição, sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem consistente o projetopedagógico. 

 

 ProjetoPedagógico 

 

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 esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso, incluindo adequada e 
atualizada biblioteca; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização 

docurso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

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

VIII – concentrações, habilitações ou ênfases e núcleo de especialização temática, 

integrada e/ou subseqüente à graduação, a critério da instituição, de acordo com o 

surgimento de novos ramos jurídicos, e modalidades de aperfeiçoamento e atualização, de 

acordo com as efetivas demandas do desempenhoprofissional; 

IX – atividades de pesquisa e extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica e a inserçãoprofissional; 

X - regulamentação das atividades relacionadas com trabalho de curso ou trabalho 

de graduação, de acordo com a opção das instituições de ensino, sob 

diferentesmodalidades; 

XI - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas, ambiente e condições de realização, observado o respectivo 

regulamento, bem como a implantação, estrutura e funcionamento do Núcleo de Prática 

Jurídica;e 

XII - concepção e modalidades das atividadescomplementares. 

 

 Perfil Desejado doFormando 

 

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 dacidadania. 
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 Competências eHabilidades 

 

Os cursos de graduação em Direito devem formar profissionais que revelem, pelo 

menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação doDireito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 

fontes doDireito; 

IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos eprocedimentos; 

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência doDireito; 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 

dereflexão crítica; 

VII - julgamento e tomada de decisões;e 

VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

do Direito. 

 

 ConteúdosCurriculares 

 

Os cursos de graduação em Direito deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a 
realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada dos 

diferentes fenômenos relacionados com o direito, utilizando tecnologias inovadoras, e 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 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 

osconteúdos 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 

deensino. 
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 OrganizaçãoCurricular 

 

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Direito se reflete, 

indubitavelmente, na organização curricular, para a qual a instituição de ensino superior 

exercitará seu potencial inovador e criativo, com liberdade e flexibilidade, e estabelecerá 
expressamente as condições para a efetiva conclusão do curso, desde que comprovados a 

indispensável integralização curricular e o tempo útil fixado para o curso, 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, observada a pré-requisitação que vier a ser estabelecida no 

currículo, atendido o disposto na Resolução decorrente deste Parecer. 

 

 Estágio CurricularSupervisionado 

 

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Direito deve contemplar 

objetivamente a realização de estágios curriculares supervisionados, tão importantes para a 

dinâmica do currículo pleno com vistas à implementação do perfil desejado para o 

formando, não os confundindo com determinadas práticas realizadas em instituições e 

empresas, a títulode ―estágio profissional‖, que mais se assemelham a uma prestação de 

serviço, distanciando- se das características e finalidades específicas dos estágios 

curriculares supervisionados. 

 

Voltado para desempenhos profissionais antes mesmo de se considerar concluído o 

curso, é necessário que, à proporção que os resultados do estágio forem sendo verificados, 
interpretados e avaliados, o estagiário esteja consciente do seu atual perfil, naquela fase, 

para que ele próprio reconheça a necessidade da retificação da aprendizagem nos conteúdos 

e práticas em que revelara equívocos ou insegurança de domínio, importando em 
reprogramação da própria prática supervisionada, assegurando-se-lhe reorientação teórico- 

prática para a melhoria do exercícioprofissional. 

 

Dir-se-á, então, que estágio curricular supervisionado é componente direcionado 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. 

 

Convém ressaltar que o estágio, na graduação em Direito, 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 seu 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 encaminhados à Coordenação de 
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Estágio das instituições de ensino, para a avaliação pertinente e contabilização dos créditos, 
cargas horárias e conceitos. 

 

Convém enfatizar que as atividades de estágio deverão 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. 

 

Portanto, o estágio curricular supervisionado deve ser concebido como conteúdo 
curricular obrigatório, implementador do perfil do formando, a ser incluído no projeto 

pedagógico do curso, tendo em vista a consolidação prévia dos desempenhos profissionais 
desejados. 

 

 AtividadesComplementares 

 

As atividades complementares, por seu turno, devem possibilitar o reconhecimento, 

por avaliação, de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive 

adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alargará o seu currículo com 

experimentos e vivências acadêmicos, internos ou externos aocurso. 

 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada 
atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho e com 

as diferentes correntes do pensamento jurídico, devendo ser estabelecidas e realizadas ao 
longo do curso, sob as mais diversas modalidades enriquecedoras da prática pedagógica 

curricular, integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais.Nesse sentido, as 
atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 

científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, 
conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino ou de 

regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos não 

estejam previstos no currículo pleno de uma determinada instituição, mas nele podem ser 
aproveitados porque circulam em um mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se 

integram com os demais conteúdosrealizados. 

 

Em resumo, as atividades complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, mesmo que 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. 

 



  

 
 
 

506  

 

Trata-se, portanto, de componentes curriculares enriquecedores e implementadores 
do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular 

supervisionado. 

 

Nesse mesmo contexto, estão as atividades de extensão, que podem e devem ser 
concebidas no projeto pedagógico do curso, atentando-se para a importante integração das 

atividades do curso de Direito com as experiências da vida cotidiana na comunidade, e nos 
diversos órgãos e instituições relacionadas ou envolvidas com a administração da justiça e 

com as atividades jurídicas. 

 

 Acompanhamento eAvaliação 

 

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 e 

consolidação do perfil do formando, estando presentes o desempenho da relação professor x 

aluno, a parceria do aluno para com a instituição e o professor e a clara percepção das 
implicações sócio-econômicas do seu tempo, de sua região, da sociedade brasileira e das 

relações do Brasil com outros modelos e manifestações da economia mundial. 

 

Importante fator para a avaliação das instituições é a produção que elas podem 

colocar à disposição da sociedade e de todos quantos se empenhem para o seu 

desenvolvimento econômico-social, valendo-se do crescimento e no avanço da ciência e da 
tecnologia. Com efeito, a produção que uma Instituição divulga, publica, socializa, 

certamente será um forte e ponderável indicador para o acompanhamento e avaliação sobre 
a Instituição, sobre o curso e para os alunos em particular que, durante o próprio curso, já 

produzem, como reflexo da consciência que possuem quanto ao desenvolvimento de suas 
potencialidades e de seu comprometimento com o desenvolvimento político, econômico e 

social. 

 

Nesse passo, destacando-se, de logo, a exigência legal no sentido de que os planos 
de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início do 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. 

 

 Trabalho deCurso 

É necessário que o Projeto Pedagógico do Curso de Direito contenha a clara opção 

de cada instituição de ensino superior sobre a inclusão ou não de trabalho de curso, também 
denominado trabalho de graduação, ensejando ao aluno a oportunidade de revelar a sua 

apropriação, ao longo do curso, do domínio da linguagem científica na ciência do direito, 
com a indispensável precisão terminológica da referida ciência. 
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Desta maneira, 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. 

 

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. 

 

II – VOTO DOSRELATORES 

 

Voto favoravelmente à aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Graduação em Direito, na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo, do 

qual é parteintegrante. 

 

Brasília-DF, em 18 de fevereiro de 2004. 

 

 

Conselheiro José Carlos Almeida da Silva – 

Relator Conselheiro Lauro Ribas Zimmer – 

Relator 

 

 

III - DECISÃO DACÂMARA 

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto dos Relatores. 

 

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2004. 
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Conselheiro Éfrem de Aguiar Maranhão - Presidente 

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes -Vice-

Presidente 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃO Nº DE DE DE2002. 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Direito e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 
9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela 

Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios 

fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs. 776/97, de 03/12/97, 583/2001, de 04/04/2001, e 
100/2002, de 13/03/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão 

de Especialistas de Ensino de Direito, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o 
que consta do Parecer CES/CNE nº 0055/2004, aprovado na sessão de 18/02/2004 e 

homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em ...., ... de 2004, 

 

RESOLVE: 
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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 Dierito, 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, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da 

integralização docurso; 

IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria eprática; 
VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 
VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrados e/ou subseqüentes 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 iniciaçãocientífica; 

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 atividadesextensionistas; 

XI - concepção e composição das atividadescomplementares. 

 

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. 4º. O curso de graduação em Direito deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 
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I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação doDireito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 

fontes doDireito; 

IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos eprocedimentos; 

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência doDireito; 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e dereflexão 

crítica; 

VII - julgamento e tomada de decisões;e 

VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

doDireito. 

 

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 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. 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. 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. 
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§ 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 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. 

 

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 práticade 

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. 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. 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 
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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. 11. A duração do Curso de Graduação em Direito será estabelecida em 

Resolução específica da Câmara de Educação Superior. 

 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, expressamente a Portaria 1.886/94. 

 

 

ANEXO 17: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Reconsideração do Parecer CNE/CES 55/2004, referente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Direito 
RELATOR: Edson de Oliveira Nunes 

PROCESSOS NºS: 23001.000074/2002-10, 23001.000303/2001-15 e 23001.000150/2003- 

60 

PARECER Nº 

CNE/CES 211/2004 

COLEGIADO: APROVADO EM: 

8/7/2004 

 

I – RELATÓRIO 
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Trata o presente de pedido de reconsideração do Parecer CNE/CES 55/2004, encaminhado a 

este Conselho pela Associação Brasileira de Ensino de Direito (ABEDi) por meio eletrônico, 

em 4 de março de 2004 e protocolado sob o nº 021419.2004-37. 

O Parecer supra citado se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Direito, relatado pelos Conselheiros José Carlos Almeida da Silva e Lauro 

Ribas Zimmer. 

 

 Mérito 

 

No histórico do pedido de reconsideração, a ABEDi relata sua participação no 
processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação em 

Direito, como consta do texto do Parecer CNE/CES 55/2004 e descreve todos os fatos 
relacionados com a trajetória do debate que foi construída ao longo da elaboração das 

diretrizes.Neste item, destaca-se que em face da existência e das impugnações dos Pareceres 
CNE/CES 100 e 146/2002, o foco do debate entre a ABEDi e os Conselheiros, se concentrou 

em quatro itens específicos: carga horária e duração do curso; conteúdos curriculares; 

monografia; e, estágiocurricular. 

Em relação ao primeiro item, se verifica que tanto na primeira reunião, com a 

presença dos Conselheiros José Carlos de Almeida, Éfrem de Aguiar Maranhão, Edson de 
Oliveira Nunes, Arthur Roquete de Macedo e Lauro Ribas Zimmer, além do Secretário 

Executivo, Raimundo Miranda, como na segunda, com a presença dos Professores Paulo 
Medina e José Geral de Souza Júnior, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), ficou evidenciado que a carga horária e a duração do curso seriam objeto de 
regulamentação própria reforçada pela revisão do Parecer CNE/CES 100/2002, e, portanto 

não incorporada a sua deliberação nas diretrizes. 

Quanto ao Estágio Curricular, item de mais fácil conciliação, segundo o documento 

da ABEDi, que insistia na necessidade de que ele fosse realizado no âmbito da própria IES, 

oquese tornou consensual em torno de seu caráter curricular na linha da proposta, durante a 

2ª reunião. 

Em referência aos Conteúdos Curriculares, foi sugerida a retirada dos adjetivos antes 
inseridos para os do Eixo Fundamental e discutido o Eixo Profissional, relativamente quanto 

à ―Introdução ao Direito‖, matéria interpretada pelos Conselheiros como mais próxima de 
disciplina e considerada impertinente no âmbito das diretrizes.De qualquer forma, o 

Conselheiro Relator à época, segundo o documento mostrou-se sensível à necessidade de se 
ter um corpo comum no ensino jurídico, com ampla margem para se ousar nos espaços 

possíveis. 

O item Monografia foi objeto de defesa da manutenção de sua concepção, 

independente do nome que viesse a lhe ser atribuída, porque no entendimento da ABEDi há 

um momento concentrado em que o aluno é solicitado a demonstrar as habilidades e 

competências que lhes foram fornecidas ao longo do curso. 

Por todos estes argumentos, a ABEDi insistiu na necessidade de uma audiência 
pública para estender à comunidade condições de apresentar suas opiniões, o que foi 

reafirmado por ocasião do II Congresso Brasileiro de Ensino do Direito, organização pela 
própria Associação e com a presença, à época, doConselheiro-Relator. 
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Assim, no final de 2003, foram realizadas duas audiências públicas, sendo que a 

primeira destinada à duração dos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas e, a segunda, 

específica para as DCN‘s do curso de Direito, optando este Relator por registrar somente os 

fatos relacionados à 2ª audiência, cujo tema é objeto deste Parecer. Nesta, por ser relativa ao 

Direito, o debate ficou restrito à OAB e a ABEDi. 

Transcrevemos abaixo a posição da ABEDi, centrada nos seguintes itens: 

 

“(a) elogiar a existência de elaboração de um projeto pedagógico para os 
cursos jurídicos; (b) questionar o que significa a idéia de pós-graduação 

„lato sensu‟ integrada, uma vez que o Eixo de Formação Concentrada 
(existente na proposta de 2000 encaminhada pela Secretaria de Educação 

Superior (SESu) fora suprimido; (c) sugerir que os conteúdos 
fundamentais não fossem adjetivados, mas mantenham o espírito da 

Portaria MEC 1.886/94; (d) insistir na necessidade de inclusão dos 
conteúdos profissionalizantes, recuperando a sugestão da proposta de 

2000 para reunião de „Processo Civil‟ e „Processo Penal‟ em um 

conteúdo de „Processo‟; (e) enfatizar a importância da monografia; e, (f) 
insistir na necessidade de se trabalhar o estágio como uma etapa 

curricular no âmbito da própria instituição de ensino.” 

 

Ao término dos debates a ABEDi, em sua participação conclusiva, ressaltou a 

necessidadedeseinsistirnaconstruçãodeumestágiocurricularaserrealizadonaprópriaIES sem se 

confundir com o estágio profissional, e na de realização de um exercício concentrado em que 

o aluno venha a demonstrar as habilidades e competências desenvolvidas ao longo do curso. 

Segundo o documento da ABEDi, embora houvesse todo esse árduo trabalho de 
construção de consensos e superação de divergências, o Parecer CNE/CES 55/2004 não 

traduziu as expectativas construídas pela comunidade a partir do debate, o que justificou o 
presente pedido de reconsideração, a seguir explicitado na permanência dos pontos de 

divergência relacionados ao item conteúdos curriculares, com somente duas ponderações 
sobre a inclusão de Antropologia no Eixo de Formação Fundamental e, que poderia ser 

acompanhada de uma referência à história e à Introdução ao Direito, que já tinha sido 

transformada de disciplina em matéria pela P.M 1.886/94 e que agora virouconteúdo. 

Restaram, portanto, aos dois últimos itens: Monografia e Estágio Curricular, as 

divergências nas quais passam a se concentrar as ponderações da ABEDi a favor de sua 

revisão. 

Segundo a ABEDi, no momento inicial do debate foram identificadas duas posições 

antagônicas: uma, favorável à monografia obrigatória e outra, contrária à sua própria 

existência, que se constavam da proposta das DCN‘s, elaborada pela Comissão de 
Especialistas e no Parecer CNE/CES 1.070/99. Ainda, segundo o relato do documento da 

ABEDi, esse antagonismo seria resolvido pelo Parecer CNE/CES 146/2002 e respectiva 
proposta de Resolução, que tornava a monografia opcional para as IES.Entretanto, com as 

diversas contestações apresentadas ao Parecer citado e buscando a conciliação entre as três 
posições que constavam dos documentos: – ausência, existência opcional e existência 

obrigatória –, foi apresentada proposta baseada no reconhecimento da necessidade de 
realização, preferencialmente em algum momento mais próximo do final do curso, de um 
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exercício pedagógico concentrado em que o aluno fosse instado a exibir as habilidades e 
competências obtidas ao longo de sua formação, na qual se procurou flexibilizar e admitir 

outras modalidades, desde que mantido o seu caráter obrigatório.O Parecer 
CNE/CES55/2004 não considera que com a realização da monografia, os egressos 

demonstrarão autonomia intelectual e de conhecimento, crítica, raciocínio jurídico, etc, 

transferindo para a pós-- graduação, onde, segundo os relatores se justifica pelo 
aprofundamento de estudos autônomos e continuados, enriquecidos pela experiência 

profissional e com a execução de projetos de pesquisa, tão necessários na contínua perene 
construção da ciência jurídica. Finalmente a ABEDi registra que concorda com a proposta 

de um trabalho de curso, de caráterobrigatório. 

Quanto ao Estágio Curricular, a ABEDi destaca que a P.M 1.886/94 trouxe nesse 
campo avanços para o ensino jurídico, permitindo a integração dos conteúdos teóricos com 

as atividades práticas, especialmente quanto à concepção do estágio curricular como Prática 
JurídicaenãosomentecomoPráticaForense.Entendem,queseoestágioforrealizadoforada IES, 

haverá o esvaziamento do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e estabelecerá novamente 
impasse, segundo ela, já superado pela P.M 1.886/99 e que diz respeito à mistura entre 

estágio curricular e estágio profissional. Reconhece a importância dos convênios somente 
para serem utilizados parcialmente, de modo a suprir as atividades que não são oferecidas 

naIES. 

Finalmente, critica a constituição do Eixo de Formação Prática, constituído 

essencialmente pelo estágio supervisionado, pelas atividades complementares e pelo 

trabalho de curso, quando exigido. 

 

 ConsideraçõesFinais 

 

Tendo em vista o pedido de reconsideração em tela, as análises e debates 
subseqüentes, quanto aos itens: Conteúdos Curriculares (Introdução ao Direito), Trabalho de 

Curso e Estágio Supervisionado – este Relator submete à apreciação do Câmara de 
Educação Superior (CES) o texto adaptado do Parecer CNE/CES 55/2004 e do Projeto de 

Resolução anexo. 

A Lei 9.131, sancionada em 24 de novembro de 1995, deu nova redação ao art. 9º, § 
2º, alínea ―c‖, da então LDB 4.024/61, conferindo à CES do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) a competência para ―a elaboração do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN), que orientarão os cursos de graduação, a partir das propostas a serem enviadas pela 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação ao Conselho Nacional de 
Educação‖, tal como viria a estabelecer o inciso VII do art. 9º da nova Lei de Diretrizes 

Básicas 9.394/96, publicada em dezembro de1996. 

Para orientar a elaboração das propostas de DCN, o CNE/CES editou os Pareceres 

776/97, e 583/2001. Por seu turno, a SESu/MEC publicou o Edital 4, de 4 de dezembro de 

1997, convocando as instituições de ensino superior para que realizassem ampla 

discussãocom a sociedade científica, ordens e associações profissionais, associações de 

classe, setor produtivo e outros envolvidos que resultassem propostas e sugestões para a 

elaboração das DCNs dos Cursos de Graduação, contribuições essas, significativas, a serem 

sistematizadas pelas Comissões de Especialistas de Ensino de cada área. 
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A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação aprovou 
também, Parecer CES 67, de 11 de março de 2003, contendo todo um referencial para as 

DCNs dos Cursos de Graduação, inclusive para o efetivo entendimento da transição entre o 
regime anterior e o instituído pela LDB 9.394/96, como preceitua o seu art. 90º, tendo, por 

razões de ordem metodológica, estabelecido um paralelo entre Currículos Mínimos 

Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Constata-se que, quanto aos Currículos Mínimos, o Referencial enfocou a concepção, 

abrangência e objetivos dos referidos currículos, fixados por curso de graduação, ensejando 
as respectivas formulações de grades curriculares cujo atendimento implicava fornecer 

diplomas profissionais, assegurado o exercício das prerrogativas e o direito de cada 
profissão. No entanto, quanto às DCNs o Parecer elencou os princípios que lhes embasam a 

formulação, disto resultando o nítido referencial entre o regime anterior e o proposto para 
nova ordem jurídica. 

Ainda sobre o referencial esboçado no Parecer CNE/CES 67/2003, verifica-se que 

existem diretrizes que poderiam ser consideradas comuns aos cursos de graduação, enquanto 

outras atenderiam à natureza e às peculiaridades de cada curso, desde que fossem 

contempladas as alíneas ―a‖ a ―g‖ do item II do Parecer CNE/CES 583/2001, ―litteris‖: 

 

a– Perfil do formando/egresso/profissional – conforme o curso, o projeto pedagógico 

deverá orientar o currículo para um perfilprofissionaldesejado; 

b – 

Competência/habilidades/atitudes. c 

– Habilitações e ênfase; 

d – Conteúdo 

curriculares. e – 
Organização do curso. 

f – Estágios e atividades 

complementares. g – Acompanhamento 

e Avaliação. 

 

É evidente que as DCNs, longe de serem consideradas como um corpo normativo, 

rígido e engessado, para não se confundirem com os antigos currículos mínimos 
profissionalizantes, objetivam ao contrário ―servir de referência para as instituições na 

organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas 

de conhecimento na construção dos currículos plenos. Devem induzir à criação de diferentes 
formações e habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando ainda definirem 

múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, promovendo a 
integração do ensino de graduação com a pós-graduação, privilegiando, no perfil de seus 

formandos, as competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das demandas 
sociais‖. 

Assim, as DCNs 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 
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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 formaçãohumanística. 

Considerando que outros pareceres desta Câmara já enfatizaram as peculiaridades do 

currículo mínimo, no Brasil, como ponto de partida do efetivo entendimento da transição 
para diretrizes curriculares nacionais em cada curso de graduação, em face do marco legal 

estabelecido a partir da Lei 9.131/95 e, em especial, da LDB 9.394/96, torna-se relevante 
realizar uma incursão na história da educação superior no Brasil, enfocando os diferentes 

momentos estruturais dos cursos de Direito, para que se verifiquem cinco principais 
mudanças nesse contexto: 

 

a) ―currículo único‖ para todos os cursos de Direito, no Brasil, de 1827 (Império) a 

1889 (início da República), e até1962; 

 

b) mudança de ―currículo único‖, vigente no período anterior, para ―currículo 

mínimo‖ nacional e ―currículo pleno‖, por instituição de ensino, com a flexibilização 

regional, embora permanecesse rígido o ―currículomínimo‖; 

 

c) de ―currículo mínimo‖ em 1962, perpassando por 1972 com as Resoluções 3/72 e 

15/73, mantendo-se as concepções simultâneas de ―currículo mínimo‖ nacional e 

―currículos plenos‖institucionais; 

 

d) ―currículo mínimo‖ nacional e ―currículo pleno‖ das instituições com 

flexibilização para habilitações e especializações temáticas, em 1994, com a Portaria 

Ministerial 1.886/94, para implantação a partir de 1996 posteriormente diferido para 1998, 
ainda que a ementa da referida Portaria estivesse assim redigida, com um equívoco ou 

contradição em seus termos: ―Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso 
jurídico‖, posto que, se ―diretrizes‖ fossem, amplas e abertas, não haveria a exigência 

expressa de determinado e limitado ―conteúdo mínimo do curso jurídico‖ nacional, ainda 
que sem embargo dos ―currículos plenos‖ das instituições;e, 

 

e) de ―currículo mínimo‖ / ―conteúdo mínimo do curso jurídico‖, para ―diretrizes 

curriculares nacionais‖ da graduação em Direito, em decorrência das Leis 9.131/95, 
9.394/96 e 10.172/2001, desse conjunto normativo resultando os Pareceres CES/CNE 

776/97, CES/CNE 583/2001, 146/2002 (revogado), 67/2003, Edital 4/97, e, em particular, o 
Parecer CES/CNE 507/99, culminando com o presente Parecer ora submetido à deliberação 

da Câmara de EducaçãoSuperior. 

 

Promovendo-se a incursão histórica para a identificação das peculiaridades de cada 

época, com repercussão no ensino jurídico brasileiro, até os dias atuais, verifica-se que os 
primeiros cursos de Direito no Brasil, de 1827 a 1962, tiveram um ―currículo único‖, 

nacional, rígido e invariável constituído de nove cadeiras (cathedra), a ser cumprido em 
cinco anos, refletindo os aspectos políticos e ideológicos do Império (com a forte influência 
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do Direito Natural e do Direito Público Eclesiástico), durante o qual, até a Proclamação da 
República, só foi possível uma alteração curricular, em 1854, com a inclusão das cadeiras de 

Direito Romano e do DireitoAdministrativo. 

DuranteoImpério,portanto,comainclusão,em1854,dasduascadeirassupracitadas, o 

currículo único para os cursos de Direito, tinha a seguinteestrutura: 

 

1º ano – 1ª 

cadeira Direito 

Natural Público 

Análise da Constituição do Império 
Direito das Gentes 

 

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 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 
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Advindo a Proclamação da República, alterações curriculares foram introduzidas, 
decorrentes das modificações políticas e no campo das ciências, sob a influência da corrente 

positivista. Com efeito, não prevalecendo a orientação decorrente do Direito Natural (o jus 
naturalismo) e desvinculando-se a Igreja do Estado, especialmente sob a influência do 

período Pombalino, extinguiu-se o Direito Público Eclesiástico em 1890, logo após a 

Proclamação da República, criando-se também as cadeiras de Filosofia e História do Direito 
e de Legislação Comparada sobre o Direito Privado, até que, adveio, já no período 

Republicano, a Lei 314, de 30/10/1895, fixando um novo currículo para os cursos de Direito, 
assim constituído: 

 

1º ano – 1ª cadeira 

Filosofia do 
Direito 2ª cadeira 

Direito 

Romano 3ª 

cadeira 

Direito Público Constitucional 

 

2º ano – 1ª 

cadeira Direito 

Civil 

2ª cadeira 

Direito 

Criminal 3ª 

cadeira 

Direito Internacional Público e 
Diplomacia 4ª cadeira 

Economia Política 

 

3º ano – 1ª 

cadeira Direito 

Civil 

2ª cadeira 

 

Direito Criminal, especialmente Direito Militar e Regime Penitenciário 3ª cadeira 

Ciências das Finanças e Contabilidade do Estado 

4ª cadeira 

Direito Comercial 
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4º ano – 1ª 

cadeira Direito 

Civil 

2ª cadeira 

Direito Comercial (especialmente Direito Marítimo, Falência e Liquidação Judiciária) 

3ª cadeira 

Teoria do Processo Civil, Comercial e Criminal 

4ª cadeira 

Medicina 

Pública 

 

5º ano – 1ª 

cadeira Prática 

Forense 

2ª cadeira 

Ciência da Administração e Direito Administrativo 

3ª cadeira 

História do Direito e especialmente do Direito Nacional 

4ª cadeira 

Legislação Comparada sobre Direito Privado 

 

Com algumas poucas modificações decorrentes da influência do positivismo no 

período Republicano, o currículo se manteve com o mesmo núcleo fixado na Lei 314/1895 
até 1962 quando o Conselho Federal de Educação avançou da concepção até então vigente 

de ―currículo único‖, rígido, uniforme, para todos os cursos, inalterado até em razão da lei, 
para a nova concepção de ―currículo mínimo‖ para os cursos de graduação, incluindo-se, 

portanto, o bachareladoemDireito,naformaesobas 
competênciasprevistasnaLeideDiretrizeseBases da Educação Nacional4.024/61. 

Esses enfoques revelam, dentre outros motivos, como o curso de Direito esteve, 
durante o Império e no período republicano até 1962, sob forte e incondicional controle 

político-ideológico, constituindo-se ―currículo único‖, com as poucas alterações já 

apontadas, o que explica a enraizada resistência às mudanças, somente incentivadas, ainda 
que de forma tênue, a partir de 1962, com a implantação do primeiro currículo mínimo 

nacional, para o curso de Direito. 

O estudo comparado desses marcos legais, incluindo o advento da LDB 4.024/61, 

revela que, embora ―currículo mínimo nacional‖ e ―duração do curso‖ ainda significassem 
dificuldades para alterações curriculares, as normas decorrentes da nova LDB, ao tempo em 

que instituíam ―currículo mínimo‖, ensejavam, por seu turno, que as instituições de ensino 
elaborassem seus respectivos ―currículos plenos‖, como forma de se adaptarem aos reclamos 

regionais. 
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Foi, certamente, em relação aos marcos pretéritos, um avanço significativo, em 1963, 
com o surgimento dos ―currículo mínimo‖ para todo o País e ―currículos plenos‖ das 

instituições de ensino, revelando importante passo na flexibilização curricular, ainda que 
mantida fixa a duração de cinco anos. 

 

Sob a égide da LDB 4.024/61, o Conselho Federal de Educação, criado pela citada 

Lei em substituição ao até então existente Conselho Nacional de Educação, emitiu o 

Parecer215,aprovado por aquele Conselho em 15/9/62 (publicado in Documenta nº 8 – 

Outubro de1962, pág. 81/83, e republicado in Documenta nº 10 – Dezembro de 1962, pág. 

16/19), propondo um currículo mínimo de Direito, bacharelado, com duração de cinco anos, 

a ser implantado a partir do ano letivo de 1963, constituído das quatorze matériasseguintes: 

 

1. Introdução à Ciência doDireito 

2. DireitoCivil 

3. DireitoComercial 
4. Direito Judiciário (com práticaforense) 

5. Direito InternacionalPrivado 
6. Direito Constitucional (incluindo noções de Teoria doEstado) 

7. Direito InternacionalPúblico 

8. DireitoAdministrativo 

9. Direito doTrabalho 
10. DireitoPenal 

11. MedicinaLegal 
12. Direito Judiciário Penal (com práticaforense) 

13. Direito Financeiro eFinanças 

14. EconomiaPolítica 

 

Registre-se que o Parecer 215/62, com o respectivo projeto de resolução, contendo o 

primeiro ―currículo mínimo‖ do curso jurídico, no Brasil, em substituição ao ―currículo 

único‖, e referencial para a elaboração de ―currículo pleno‖ em cada instituição, foi 
homologado pelo então Ministro de Educação e Cultura, Prof. Darcy Ribeiro, de saudosa 

memória, nos termos da Portaria Ministerial de 4/12/62, publicada na Documenta 10 – 
Dezembro de 1962, às pág. 13/15, homologando, também, mais vinte e dois 

outros―currículos mínimos‖ decorrentes dos respectivos pareceres ali mencionados, fixando, 
assim, o ―currículo mínimo‖ para vinte e três cursos de graduação, dentre eles o curso de 

Direito, que encabeça o elenco, naqueleato. 

Apesardoestímuloquesecontinhanonovomodelo,paraqueasinstituiçõesdeensino 

superior tivessem mais liberdade, porque a elas incumbia a formalização e operacionalização 

do seu ―currículo pleno‖, ainda assim o currículo de Direito se manteve rígido, com ênfase 
bastante tecnicista, sem a preocupação maior com a formação da consciência e do fenômeno 

jurídicos, não se preocupando com os aspectos humanistas, políticos, culturais e sociais, 
mantendo-se, assim, o citado tecnicismo, próprio do início e de boa parte do período 

republicanoanterior. 

Para o entendimento das mudanças entre o regime acadêmico sob o ordenamento 

jurídico anterior (Leis 4.024/61 e 5.540/68) e o instituído pela atual LDB (9.394/96), torna-
se necessário refletir sobre os fundamentos, concepção e princípios que nortearam, no 
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Império, o currículo de 1827, o subseqüente estabelecido pela Lei 314/1895, no início da 
Velha República, perdurando até 1962, quando o então Conselho Federal de Educação 

emitiu o Parecer CFE 215/62, homologado pela Portaria Ministerial de 4/12/62, e, depois, o 
Parecer 162/72, que ensejou a Resolução CFE 3/72, com os acréscimos da Resolução 15/73, 

fixando, a cada época, currículo único e currículo mínimo com duração do curso para o 

bacharelado em Direito, como forma de cotejar com o que se preconiza para a fixação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Direito, à luz da nova ordem 

jurídica educacionalbrasileira. 

Esses instrumentos normativos revelam a concepção dos cursos em cada época, 

como também ocorrera antes de 1961, quando ainda em funcionamento o então Conselho 

Nacional de Educação, transformado, a partir da LDB 4.024/61, em Conselho Federal de 

Educação,fixando-lhe competências, conforme art. 9º e seu § 1º, dentre outros transcritos 

nesse parecer, sem, contudo, nesses dois momentos, elas terem sido alteradas 

significativamente. 

A partir da LDB supra mencionada, os seus arts. 66, 68, parágrafo único, e 
70,definem o objetivo da educação superior, a importância do diploma conferindo privilégio 

para o exercício das profissões e para admissão em cargos públicos, bem como a 
competência do então CFE para fixar currículo mínimo e duração dos cursos que 

habilitassem à obtenção do diploma, assim concebido, litteris: 

 

Art. 66. O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das 
ciências, letras e artes, e a formação de profissionais de nível universitário. 

 

(...) 

Art. 68. ........................................................................................... 

Parágrafo único – Os diplomas que conferem privilégio para o exercício de profissões 
liberais ou para a admissão em cargos públicos, ficam sujeitos ao registro no Ministério 

da Educação e Cultura, podendo a lei exigir a prestação de exames e provas de estágio 
perante os órgãos de fiscalização e disciplina das respectivas profissões. 

 

(...) 

 

Art. 70. O currículo mínimo e a duração dos cursos que habilitem à obtenção de 

diploma capaz de assegurar privilégios para o exercício da profissão liberal... vetado... 
serão fixados pelo Conselho Federal de Educação. 

 

Parágrafo único. Vetado. 
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A remissão e subseqüente transcrição do ―parágrafo único vetado‖ são valiosas para a 
contextualização dos elementos de controle a que estava submetida a educação superior, 

servindo ―as razões de veto‖ como alerta daquela época para nossos dias: 

 

Art. 70. ............................................................................................. 

 

Parágrafo único (vetado) – A modificação do currículo ou da duração de qualquer 

desses cursos em um ou mais estabelecimentos integrantes de uma universidade, depende 

de aprovação prévia do mesmo Conselho, que terá a faculdade de revogá-la se os 
resultados obtidos não se mostrarem vantajosos para o ensino. 

 

Assim, as ―razões do veto‖ do transcrito parágrafo único, contemplam, já para aquela 

época, restrições ao ―rigorismo formal (...) que nada contribui para a elevação dos padrões 
de ensino e para a sua adaptação às condições locais‖: 

 

O art. 70 (caput) já exige currículo mínimo e anos previstos de   duração   fixados 

pelo Conselho Federal de Educação para os cursos cuja diplomação assegure privilégios, 
o que constitui o máximo de regulamentação admissível em face da autonomia 

universitária. Pelo parágrafo único as exigências atingem a extremos ao impor 
autorização prévia do mesmo Conselho para qualquer modificação no currículo ou na 

duração dos cursos. A experiência brasileira indica que nada ganhamos com a 
regulamentação rígida do ensino superior até agora vigente, pois dela só obtivemos um 

rigorismo formal no atendimento das exigências da lei em que nada contribui para a 

elevação dos padrões de ensino e para sua adaptação às condiçõeslocais. 

O ato normativo, portanto, diferenciador ou caracterizador dos sentidos de época ou 

da contextualização do processo educacional brasileiro não pode transformar-se em um fim 

em si mesmo, mas deve ser concebido como o instrumento com que se atendem às 
peculiaridades e, conseqüentemente, o novo tempo em que vivemos, a exigir dos 

profissionais maior autonomia na sua capacidade de incursionar, com desempenhos 
científicos, no ramo do saber ou na área do conhecimento onde se situa a sua graduação, no 

ritmo célere com que se processam as mudanças. 

Isto significa que era plenamente possível, àquela época, cogitar-se de currículos 
mínimos nacionais, com os conteúdos determinados para todo o País, reservando-se às 

instituições de ensino uma margem muito limitada para agregar, na composição do seu 
currículo pleno, algumas disciplinas optativas, dentre as relacionadas pelo próprio Conselho, 

a fim de que, também dentre elas, o colegiado de curso e, a seguir, os alunos escolhessem 
uma ou duas, segundo suas motivações ou se as instituições de ensino pudessem oferecer ou 

estivessem empenhadas por fazê-lo. 

De resto, na educação superior, em particular nos cursos de Direito, inicialmente de 
currículo único nacional, os currículos mínimos representaram, no período Republicano, o 

perfil nacional de um determinado profissional, que se considerava habilitado para exercer a 
profissão em qualquer parte do País desde que portador do diploma registrado, decorrente da 

conclusão do curso de graduação reconhecido, o que implicava em prévia constatação de que 
o currículo mínimo nacional estabelecido pela via ministerial foracumprido. 
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Em face, portanto, do que dispunham os arts. 9º, § 1º, e 70, da LDB vigente, em 
setembro de 1962 o Conselho Federal de Educação editou o Parecer 215/62, fixando os 

currículos mínimos e duração dos cursos de graduação em Direito, homologado, como se 
disse, por ato ministerial de 4/12/62 acolhendo também o projeto de resolução anexa ao 

mencionado parecer. 

Advindo, então, a Lei 5.540/68, foi alterado o currículo mínimo fixado em 1962, 
introduzindo mudanças nos termos das Resoluções 3/72 e 15/73, com flexibilizações 

relacionadas com a oferta de cursos de graduação em Direito, observadas, no entanto, 
sempre, as competências do Conselho Federal de Educação, estabelecidas no art. 9º, § 1º, 

ainda vigente, da Lei 4.024/61, e as constantes da 5.540/68, para a fixação dos currículos 
mínimos nacionais e sua duração para os cursos de graduação. 

Esses níveis de competência do Conselho Federal de Educação, portanto, não se 
modificaram com o advento da Lei de Reforma Universitária, ao contrário, foram reiterados 

como se observa dos arts. 26 e 27 da mencionada Lei 5.540/68, até porque estava mantido o 

art. 9º, § 1º, da LDB 4.024/61: 

 

Lei 5.540/68: 

 

Art. 26. O Conselho Federal de Educação fixará o currículo mínimo e a duração mínima 
dos cursos superiores correspondentes a profissões reguladas em lei e de outros 

necessários ao desenvolvimento nacional. 

 

Art. 27. Os diplomas expedidos por universidades federal ou estadual nas condições do 

art. 15 da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a cursos 
reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação, bem como os de cursos credenciados de 

pós-graduação serão registrados na própria universidade, importando em capacitação 
para o exercício profissional na área abrangida pelo respectivo currículo, com validade 

em todo o Território Nacional. 

 

§ 1º. O Ministério da Educação e Cultura designará as universidades federais que deverão 

proceder ao registro de diplomas correspondentes aos cursos referidos neste artigo, 

expedidos por universidades particulares ou por estabelecimentos isolados de ensino 

superior, importando o registro em idênticos direitos. 

 

§ 2º. Nas unidades da Federação em que haja universidade estadual, nas condições 

referidas neste artigo, os diplomas correspondentes aos mesmos cursos, expedidos por 

estabelecimentos isolados de ensino superior mantidos pelo Estado, serão registrados 

nessa Universidade. 

 

Mesmo vigente a Lei 5.540/68, o currículo mínimo anteriormente concebido, com 

duração de quatro anos, perdurou, em âmbito nacional, até o advento da Resolução CFE 
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3/72, decorrente do Parecer CFE 162/72, que fixou o novo currículo mínimo do curso de 
graduação em Direito, com duração de quatro anos, como se detalha, por época e pelo 

respectivo ato normativo, nos comentários aduzidos nos parágrafos pertinentes deste 
Relatório, convindo registrar que nesse ínterim foi editada a Lei 4.215/63, instituindo o 

exame de ordem para o exercício da profissão, ordenamento este alterado pela Lei5.842/72, 

mantendo-se o disciplinamento da Resolução supra referida. 

Pela Resolução CFE 3/72, decorrente do Parecer CFE 162, aprovado em 27/1/72, o 

currículo mínimo nacional do curso de graduação em Direito, bacharelado, compreendia as 
matérias consideradas básicas e as profissionais, incluindo-se nestas a Prática Forense, sob a 

forma de estágio supervisionado, Educação de Problemas Brasileiros e Educação Física, 
estas duas decorrentes de legislação própria, constituindo os seguintes conjuntos curriculares 

obrigatórios: 

 

A – Básicas: 

1. Introdução ao Estudo doDireito 

2. Economia 
3. Sociologia 

 

A – Profissionais 

4. Direito Constitucional (Teoria do Estado - Sistema ConstitucionalBrasileiro) 
5. Direito Civil (Parte Geral – Obrigações – Parte Geral e Parte Especial – Coisas – Família 

– Sucessão). 

6. Direito Penal (Parte Geral – ParteEspecial) 
7. Direito Comercial (Comerciantes – Sociedades – Títulos de Crédito – Contratos 

Mercantis eFalências) 

8. Direito do Trabalho (relação do Trabalho – Contrato de Trabalho – ProcessoTrabalhista) 
9. Direito Administrativo (Poderes Administrativos – Atos e Contratos Administrativos – 

Controle de Administração Pública –FunçãoPública) 

10. Direito Processual Civil (Teoria Geral – Organização Judiciária – Ações – Recursos – 
Execuções) 

11. Direito Processual Penal (Tipo de Procedimento – Recursos –Execução) 

12. Prática Forense, sob a forma de estágiosupervisionado 
13. Estudo de Problemas Brasileiros e a prática de Educação Física, com predominância 

desportiva, de acordo com a legislaçãoespecífica 

14/15. Duas opcionais dentre as seguintes: 

a) Direito InternacionalPúblico 
b) Direito InternacionalPrivado 

c) Ciências das Finanças e Direito Financeiro (Tributário eFiscal) 

d) Direito da Navegação (Marinha eAeronáutica) 

e) DireitoRomano 

f) DireitoAgrário 

g) DireitoPrevidenciário 

h) MedicinaLegal 
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Após o currículo mínimo nacional fixado pela Resolução CFE 3/72, foi constituída 
pelo MEC, sob critério da representação regional, uma Comissão de Especialistas de Ensino 

Jurídico, em 1980, com a finalidade de refletir com profundidade a organização e o 
funcionamento dos cursos de Direito, no País, apresentando proposta de alteração do 

currículo implantado pela Resolução antes referida. É que se tornou assente, naquele curto 

período de 1972 até 1980, com a instalação, pelo MEC, da Comissão de Especialistas de 
Ensino Jurídico, que, por motivos diversos, o currículo até então introduzido não 

contemplava as necessárias mudanças estruturais que resolvessem os problemas em torno do 
ensino jurídico, no Brasil, considerado muito ―legalista‖ e ―tecnicista‖, pouco comprometido 

com a formação de uma consciência jurídica e do raciocínio jurídico capazes de situar o 
profissional do direito com desempenhos eficientes perante as situações sociais emergentes. 

Desta forma, a Comissão de Especialistas de Ensino Jurídico constituída em 1980 
pelo MEC, alterada em 1981 com a substituição de dois de seus ilustres membros, 

apresentou proposta de currículo mínimo para o curso de graduação em Direito, 

bacharelado, constituído de quatro grupos de matérias, sendo o primeiro grupo pré-requisito 
para os três subseqüentes, como a seguir se detalha: 

 

1. MatériasBásicas 
Introdução à Ciência do Direito 

Sociologia Geral 

Economia 

Introdução à Ciência Política 

Teoria da Administração 

 

2. Matérias de 

FormaçãoGeral Teoria 

Geral do Direito 

SociologiaJurídica 

Filosofia do Direito 
Hermenêutica Jurídica 

Teoria Geral do Estado 

 

3. Matérias de 

FormaçãoProfissional 

DireitoConstitucional 

Direito Civil 

Direito Penal 

Direito 

Comercial 

Direito 
Administrativo 

Direito Internacional 

Direito Financeiro e Tributário 

Direito do Trabalho e 
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Previdenciário Direito Processual 

Civil 

Direito Processual Penal 

 

4. Matérias Direcionadas a HabilitaçõesEspecíficas 

 

O último grupo proposto, direcionado para habilitações específicas constituídas de 

conhecimentos especializados, deveria ser composto por disciplinas e áreas de conhecimento 

que atendessem à realidade regional, às possibilidades de cada curso, à capacitação do 

quadrodocente e às aptidões dos alunos, lembrando-se que estava ali prevista a implantação 

do Laboratório Jurídico, com carga horária mínima de 600 (seiscentas) horas/atividades, a 

serem cumpridas em até dois anos, substituindo o estágio curricular supervisionado e 

extracurricular, ensejando até a eliminação do Exame de Ordem, previsto na Lei 4.215/63, e 

mantidos nas Resoluções 3/72 e 15/73. 

A proposta não teve tramitação regular no CFE e no MEC, jamais tendo sido objeto 
de deliberação daquele Colegiado, sobretudo porque a Resolução 3/72, apesar de enfeixar 

um currículo mínimo nacional, permitia às instituições de ensino certo grau de autonomia 

para definirem seus currículos plenos, desde que fossem respeitados aqueles mínimos 
curriculares contidos na Resolução. 

Esta situação perdurou até 1996, prorrogada para 1998, com a implantação das 
―diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico‖ (sic), de âmbito nacional, 

fixados pela Portaria 1.886/94. O disposto no art. 15 daquele ato concedia o prazo de dois 
anos, contados daquela data, para o seu cumprimento, revogando, em seu art. 17, as 

disposições em contrário, especialmente as Resoluções 3/72 e 15/73, do extinto Conselho 
Federal de Educação, embora a Resolução 15/73, que tratava da Prática Forense e 

Organização Judiciária, já se encontrasse revogada com o advento da Lei 8.906/94 – 

Estatuto da Ordem dos Advogados doBrasil. 

A Portaria 1.886/94 trouxe inovações que se constituíam avanços para o ensino 

jurídico, especialmente pelo seu direcionamento à realidade social e integração dos 
conteúdos com as atividades, dando dimensão teórico – prática ao currículo e ensejando a 

formação do senso crítico dos alunos, além de contemplar mais flexibilidade na composição 
do currículo pleno, através de disciplinas optativas e diferentes atividades de estudos e de 

aprofundamento em áreas temáticas. 

Dentre os avanços, poder-se-á citar a concepção do estágio curricular supervisionado 

como Prática Jurídica e não simplesmente como Prática Forense; a manutenção da 
flexibilidade curricular, ensejando que as instituições de ensino adequassem seus currículos 

plenos às demandas e peculiaridades do mercado de trabalho e das realidades locais e 

regionais, ainda com a obrigatoriedade das atividades integradas das funções ensino, 
pesquisa e extensão. 

A Portaria Ministerial supra indicada fixou o currículo mínimo nacional do curso 
jurídico e sua duração de, no mínimo, 3.300 (três mil e trezentas) horas de atividades, 

integralizáveis em, pelo menos cinco anos, ampliando-se desta forma a carga horária mínima 
de 2.700 (duas mil e setecentas) (Resolução 3/72) para 3.300 (três mil e trezentas) 

horas/atividades e majorando a duração mínima de quatro para cinco anos e a máxima de 
sete para oito anos, parâmetros esses dentro dos quais cada instituição tem a liberdade de 
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estabelecer a carga horária curricular e sua duração, para os controles acadêmicos relativos à 
sua integralização. 

À semelhança dos atos normativos anteriores, a Portaria Ministerial também 
estabeleceu, em seu art. 6º, ―o conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio‖, 

compreendendo as seguintes matérias, detalhadas e nominadas, ―que podem estar contidas 

em uma ou mais disciplinas do currículo pleno de cada curso‖ (sic), assim distribuídas em 
dois grupos: 

 

I – Matérias 
Fundamentais Introdução 

ao Direito Filosofia 

(Geral e Jurídica) Ética 
(Geral e Profissional) 

Sociologia (Geral 
eJurídica) Economiae 

Ciência Política (com Teoria do Estado) 

II – Matérias 

Profissionalizantes 

DireitoConstitucional 

Direito Civil 

Direito 

Administrativo 

Direito Tributário 

Direito Penal 

Direito Processual 
Civil Direito 

Processual Penal 
Direito do Trabalho 

Direito Comercial e 

Direito Internacional 

 

Convém registrar que o parágrafo único do mencionado artigo assim estabelecia: 

 

As demais matérias e novos direitos serão incluídos nas disciplinas em que se 

desdobrar o currículo pleno de cada curso, de acordo com as peculiaridades e com 

a observância da interdisciplinariedade. 

 

Além desses conteúdos, exigiu também a prática de Educação Física com 

predominância desportiva (art.7º), e permitiu que o curso, a partir do quarto ano ou do 
período letivo correspondente, desde que respeitado o conteúdo mínimo nacional contido no 

art. 6º transcrito, se direcionasse a ―uma ou mais áreas de especialização segundo as 
vocações e demandas sociais e de mercado de trabalho‖ (sic.art.8º), retoma assim o que se 

concebia com as ―habilitações específicas‖ nos atos normativos anteriores. 
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Certamente, o art. 8º continha uma respeitável proposta pedagógica, além do caráter 
metodológico, na medida em que enseja o atendimento às vocações e demandas sociais e de 

mercado de trabalho, equivalendo dizer que as instituições têm a liberdade e até a 
responsabilidade de flexibilizar o seu currículo pleno para ensejar a formação de 

profissionais do Direito aptos a ajustar-se às mudanças iminentes, inclusive de caráter 

regional, de forma que o operador do direito possa, além do conhecimento geral da ciência 
do direito, aprofundar-se em uma determinada área ou ramo específico a que pretenda 

dedicar-se preferencialmente, sob a forma de estudos de ―especialização‖ integrados aos 
estudos da graduação, que podem culminar, posteriormente, com a pós-graduação lato 

sensu, de acordo com os componentes do Núcleo de Especialização Temática, 
complementando a carga horária indispensável à citada pós-graduação. 

Ocorre, porém, que essa flexibilização se esbarra em uma rigidez do currículo 
mínimo nacional para a graduação do bacharel em Direito, uma vez que tal procedimento 

somente é possível se for, primeiramente, como um pré-requisito, “observado o currículo 

mínimo previsto no art. 6º” (sic), o que descaracteriza a definição de ―diretrizes 
curriculares‖, expressão essa adotada na ementa da Portaria e que não corresponde ao que as 

Leis 9.131/95 e 9.394/96, com os conseqüentes Pareceres do Conselho Nacional de 
Educação, entendem como ―Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação‖ e 

―Diretrizes Curriculares para cada Curso de Graduação,‖como ora se relata para o curso de 
graduação em Direito, bacharelado. 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação 

Superior, aprovou o Parecer CES 507/99, contendo a Indicação para que o Senhor Ministro 

de Estado da Educação revogasse as Portarias 1.886/94 e 3/96, ―para assegurar a coerência 

nas Diretrizes Curriculares‖ sob a nova concepção preconizada nas Leis supra referidas, para 

todososcursosdegraduação,inclusive,portanto,paraagraduaçãoemDireito,bacharelado,cujas 

propostas já estavam em tramitação no âmbito do Ministério e do próprio Conselho, em 

decorrência do Parecer CES 776/97 e do Edital SESu/MEC 4/97. 

No Parecer CES 507/99, alertara-se quanto à necessidade de que se observasse toda a 

metodologia traçada pelo Edital remetido, de tal forma que a Câmara de Educação Superior 

pudesse, no momento oportuno, deliberar sobre as Diretrizes Curriculares para o Curso de 
Graduação em Direito, de acordo com a nova ordem jurídica, de forma a permitir que as 

instituições definam ―currículos adequados, capazes de se ajustarem às incessantes 
mudanças, não raro muito rápidas, a exigir respostas efetivas e imediatas das instituições 

educacionais‖. 

Aliás, outra não é o posicionamento definido no Parecer 776/97, a que se acrescenta a 

seguinte orientação geral extraída do próprio Edital 4/97 para a sua organização, enfocada no 
Parecer 507/99, litteris: 

 

As Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para as IES na 

organização de seus programas de formação, permitindo uma flexibilidade na construção 
dos currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas do conhecimento a serem 

consideradas, ao invés de estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas. As Diretrizes 
Curriculares devem contemplar ainda a denominação de diferentes formações e 

habilitações para cada área do conhecimento, explicitando os objetivos e as demandas 

existentes na sociedade. 
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Já à época do Parecer 507/99, a Câmara de Educação Superior enfatizou que 

 

A Flexibilização enfocada induz maior nível de responsabilidade das instituições de 

educação quando da „elaboração de sua proposta pedagógica coerente com essa nova 
ordem e com as exigências da sociedade contemporânea‟. Nesse novo contexto, no entanto, 

não convivem bem a Portaria Ministerial nº 1.886/94, com a alteração que lhe introduziu a 
Portaria nº 3/96, como se constata pela análise de cada dispositivo do referido ato 

normativo, que esposou uma visão do currículo do curso jurídico bem diversa daquela que, 

cinco anos depois, resulta da nova política educacional brasileira contida na Lei de 
Diretrizes e Bases nº 9.394/96, construída sobre os pilares da nova Ordem Constitucional 

de 1988. 

 

Cotejando, portanto, o currículo constante da Resolução CFE 3/72 com o fixado pela 
Portaria 1.886/94, verifica-se que, em ambos os atos normativos, ficou prevista a oferta de 

habilitações específicas (registradas no anverso do diploma do bacharel em Direito), 
significando ―intensificação de estudos em áreas correspondentes às matérias fixadas nesta 

Resolução (3/72) e em outras que sejam indicadas nos currículos plenos‖ (sic. art. 3º). 

Desta forma, conquanto o currículo mínimo fixado para todos os cursos de Direito no 
País, tanto pela Resolução 3/72, como pela Portaria Ministerial 1.886/94, significasse 

evidente limite à autonomia, responsabilidade e liberdade das instituições de ensino superior, 
as ―habilitações específicas‖, a flexibilização da duração dos cursos, no primeiro ato, e a 

possibilidade dos ―núcleos temáticos de especialização, segundo as vocações e demandas 
sociais e de mercado de trabalho‖, a partir do quarto ano, na forma prevista no art. 8º do 

segundo ato, certamente revelam o esforço para inovar na elaboração e na operacionalização 
do currículo pleno, a cargo de cada instituição. 

Diante desse quadro, como alertara a ABEDi, em outras ocasiões, nos subsídios 

encaminhadosaestesRelatorese,sobretudo,norecenteCongressorealizadoemFlorianópolis em 

2003, os obstáculos do ensino jurídico somente serão superados se as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a graduação em Direito, bacharelado, encontrarem do corpo docente e das 

administrações das instituições de ensino superior, o total compromisso de atender aos 

reclamos de uma nova época, constituindo-se efetivas respostas àsnovasaspirações e às 

novas concepções jurídicas, ajustadas às necessidades locais, regionais, nacionais, 

internacionais, que estão a exigir uma diversificação curricular, nas instituições, na 

proporção direta das mudanças e das demandas regionais, atuais e emergentes. 

Nesse passo, importa conceber a graduação no ensino jurídico como uma ―formação 

inicial‖ para o exercício da profissão, implicando, como reza a LDB, continuidade e 
aprofundamento de estudos, sempre renovados em decorrência dos avanços da ciência, da 

tecnologia e de novas escalas de valores, com implicações na constituição de novas e 
desafiadoras situações e relações jurídicas, que justificam e exigem especializações em 

diferentes áreas ou ramos jurídicos, atuais ou novos, e em núcleos temáticos específicos. 

Assim, o Direito retomará o seu papel de controle, construção e garantia do 

desenvolvimento da sociedade, evitando que se repita a postura cômoda de nada inovar, 

dando-se as faculdades por satisfeitas com a simples execução do currículo mínimo em que 



  

 
 
 

531  

 

já se transformara o ―currículo pleno‖, como continua ocorrendo, bastando a realização e 

aprovação da monografia. 

O ensino jurídico não pode comprazer-se com a emissão de diploma de graduação 

para aqueles que concluíram com aproveitamento médio, regular, as matérias ou disciplinas 
jurídicas estabelecidas na norma, muitas vezes cursadas mediana e compulsoriamente, 

apenas porque a norma (grade curricular) o exigiu, no limite do quantum satis para a sua 
creditação acadêmica. 

Não raro, também, matérias e disciplinas se justificam tão somente pela satisfação 

tecnicista, dogmática e personalista de grande contingente dos que atuam nos cursos 
jurídicos, sem o indispensável comprometimento com a nova ordem política, econômica, 

social, e com seus pluralismos políticos, jurídicos, regionais e axiológicos que caracterizam 
a contemporaneidade brasileira e a comunidade das nações. Com efeito, esse contexto está a 

exigir bastante autonomia intelectual e lúcido raciocínio jurídico, com as visíveis 
características de cientificidade e criticidade, epistemologicamente sedimentados, centrados 

também em uma escala de valor dignificante para o Brasil, para a pessoa humana e para os 
cidadãos, no pluralismo anteriormente remetido. 

Outra, pois, é a atual concepção dos cursos de graduação, incluindo a graduação em 

Direito, bacharelado, a partir da Lei 9.394/96, incumbindo ao Conselho Nacional de 
Educação, através da Câmara de Educação Superior, fixar as diretrizes curriculares para cada 

curso de graduação, como, aliás, já estava estabelecido na anterior Lei 9.131/95, mantida no 
art. 92 da nova LDB, antes mesmo da implantação do currículo mínimo estabelecido pela 

Portaria Ministerial 1.886/94, diferida para 1996 e depois para1998. 

Aliás, alguns comentários sobre a Portaria Ministerial 1.886/94, feitos anteriormente 

na Câmara de Educação Superior, quando da aprovação do Parecer 507/99 e da Indicação 

que o ensejou, devem ser aqui reprisados e outros, aduzidos, para melhor reflexão, 

especialmente do ponto de vistajurídico. 

As diretrizes curriculares, portanto, no curso de Direito, como nos demais, se voltam 

e se orientam para o devir, para o vir-a-ser, sem prejuízo da imediata inserção do 
profissionalno mercado de trabalho, como co-responsável pelo desenvolvimento social 

brasileiro, não se podendo direcioná-las a uma situação estática ou contextual da 
realidadepresente. 

Trata-se, pois, de um novo marco legal estabelecido a partir da LDB 9.394/96, e 

confirmado pelo Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei 10.172/2001. Com 
efeito, coerente com os princípios e finalidades constantes dos arts. 3º e 43 da LDB, sem 

prejuízo de outros, o art. 9º incisos VII e VIII, se coadunam com o disposto na Lei 9.131/95, 
que confere, como privativa, a atribuição à Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação para deliberar sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação, a partir das propostas que fossem encaminhadas ao Conselho 

Nacional de Educação pela Secretaria de Educação Superior. 

Desta maneira, enquanto as precedentes Leis 4.024/61 e 5.540/68 atribuíram ao então 

Conselho Federal de Educação competência para definir ―currículos mínimos nacionais e a 

duração dos cursos de graduação‖, o marco legal estabelecido pelas Leis 9.131/95, 9.394/96 
e 10.172/2001, apresenta nova configuração para as definições políticas da educação 

brasileira, coerentes com a Carta Política promulgada em 5/10/88. 

Para substituir os currículos mínimos obrigatórios nacionais, já neste novo contexto 

legal, advieram as Diretrizes Curriculares Nacionais, lastreadas pelos Pareceres 776/97, 
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583/2001 e 67/2003, os quais informam o presente relato em torno de todas as propostas 
recebidas da SESu/MEC, dos órgãos de representação profissional e de outros segmentos da 

sociedade brasileira, de cujas contribuições resultarão, em final, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 

Este Parecer, portanto, contempla as orientações das Comissões de Especialistas e as 

da SESu/MEC, as quais, na sua grande maioria, foram acolhidas e reproduzidas na sua 
totalidade, não só por haver concordância com as idéias suscitadas no conjunto do ideário 

concebido, mas também como forma de reconhecer e valorizar a legitimidade do processo 
coletivo e participativo, que deu origem à elaboração dos documentos sobre Diretrizes 

Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação, cujas propostas foram encaminhadas pela 
SESu/MEC para deliberação desteColegiado. 

Foram também as contribuições da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua 

Presidência, por seu Conselho Federal, por sua Comissão de Estudos Jurídicos, pelas 

Seccionais e Sub Seccionais dos Estados, de diversas entidades públicas e privadas, em 

particular da Associação Brasileira do Ensino do Direito – ABEDi, e de outras 

associações correlatas, além da profunda discussão em congressos e audiências 

públicas. (grifo nosso) 

 

Elas compõem o conjunto das propostas formuladas e permitiram a estes Relatores 
analisá-las de per si nos devidos aspectos constitutivos do roteiro adotado, culminando com 

a proposta de um projeto de resolução que contemple os anseios de todos os colaboradores e 

a coerência em relação ao entendimento da nova concepção educacional que contém, em seu 
cerne e como proposta nova, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 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. 

Cumpre agora, portanto, propor a Câmara de Educação Superior, o estabelecimento 

das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito, cujas 
especificações e detalhamento atenderam ao disposto nos Pareceres CES/CNE 776/97, 

583/2001, 67/2003 e 55/2004, especialmente quanto à metodologia adotada, enfocando, pela 

ordem, organização do curso, projeto pedagógico, perfil desejado do formando, 
competências/habilidades/atitudes, conteúdos curriculares, organização curricular, estágio 

supervisionado,atividadescomplementares,acompanhamentoeavaliaçãoetrabalhodecurso. 

 

Organização do Curso 

 

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 deavaliação,oestágiosupervisionadoeotrabalhodecurso,amboscomocomponentes 
obrigatórios da Instituição, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o Projeto 

Pedagógico. 
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Projeto Pedagógico 

 

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 esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso, incluindo adequada e 
atualizada biblioteca; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização 

docurso; IV - formas de realização dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, lato sensu e strictosensu 

quando houver; 

VIII – atividades de pesquisa e extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

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. 

 

 

Perfil Desejado do Formando 

 

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 dacidadania. 

 

Competênciase Habilidades 

 

Os cursos de graduação em Direito devem formar profissionais que revelem, pelo 

menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação doDireito; 
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III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 
fontes doDireito; 

IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos eprocedimentos;crítica; 

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência doDireito; 

VI –utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 

VII - julgamento e tomada de decisões;e 

VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

do Direito. 

Conteúdos Curriculares 

 

Os cursos de graduação em Direito deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a 
realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada dos 

diferentes fenômenos relacionados com o direito, utilizando tecnologias inovadoras, e 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 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 do Direito, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 

Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a 

evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas 
e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, 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, que objetiva a integração entre a prática e 

osconteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas atividades 
relacionadas com o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares e 

trabalho de curso, de caráter obrigatório, com conteúdo desenvolvido pelas IES, em função 

de seus Projetos Pedagógicos. 

 

Organização Curricular 

 

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Direito se reflete, indubitavelmente, 
na organização curricular, para a qual a instituição de ensino superior exercitará seu 

potencial inovador e criativo, com liberdade e flexibilidade, e estabelecerá expressamente as 

condições para a efetiva conclusão do curso, desde que comprovados a indispensável 
integralização curricular e o tempo útil fixado para o curso, 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, observado o pré-requisito que vier a ser estabelecido no currículo, atendido o 
disposto na Resolução decorrente deste Parecer. 
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Estágio Curricular Supervisionado 

 

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Direito deve contemplar 

objetivamente a realização de estágios curriculares supervisionados, tão importantes para a 

dinâmica do currículo pleno com vistas à implementação do perfil desejado para o 

formando, não os confundindo com determinadas práticas realizadas em instituições e 

empresas, a título de ―estágio profissional‖, que mais se assemelham a uma prestação de 

serviço, distanciados e das características e finalidades específicas dos estágios curriculares 

supervisionados. 

Voltado para desempenhos profissionais antes mesmo de se considerar concluído o 
curso , é necessário que, à proporção que os resultados do estágio forem sendo verificados, 

interpretados e avaliados, o estagiário esteja consciente do seu atual perfil, naquela fase, para 
que ele próprio reconheça a necessidade da retificação da aprendizagem nos conteúdos e 

práticas em que revelara equívocos ou insegurança de domínio, importando em 
reprogramação da própria prática supervisionada, assegurando-se-lhe reorientação teórico 

prática para a melhoria do exercícioprofissional. 

Dir-se-á, então, que estágio supervisionado é componente obrigatório direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas modalidades deoperacionalização. 

Convém ressaltar que o estágio, na graduação em Direito, deverá 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 seu 
conselho superior acadêmico 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 e elaboração dos relatórios que deverão ser encaminhados à 

Coordenação de Estágio das instituições de ensino, para a avaliação pertinente. 

 

Atividades Complementares 

 

As atividades complementares, por seu turno, devem possibilitar o 

reconhecimento,por avaliação, de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, hipóteses em que o aluno alargará o 

seu currículo com experimentos e vivências acadêmicos, internos ou externos aocurso. 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização 
profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes 

correntes do pensamento jurídico, devendo ser estabelecidas e realizadas ao longo do curso, 

sob as mais diversas modalidades enriquecedoras da prática pedagógica curricular, 
integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

Nesse sentido, as atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa, 
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 
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simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de 
ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses 

conteúdos não estejam previstos no currículo pleno de uma determinada Instituição, mas 
nele podem ser aproveitados porque circulam em um mesmo currículo, de forma 

interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdosrealizados. 

Em resumo, as atividades complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, mesmo que 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. 

Trata-se, portanto, de componentes curriculares enriquecedores e implementadores 
do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular 

supervisionado. Nesse mesmo contexto, estão as atividades de extensão, que podem e devem 
ser concebidas no projeto pedagógico do curso, atentando-se para a importante integração 

das atividades do curso de Direito com as experiências da vida cotidiana na comunidade, e 
nos diversos órgãos e instituições relacionadas ou envolvidas com a administração da justiça 

e com as atividades jurídicas. 

 

Acompanhamentoe Avaliação 

 

As Instituições de Educação Superior poderão adotar formas específicas e 

alternativas de avaliação, internas e externas, sistemáticas, envolvendo todos quantos se 
contenham no processo institucional e do curso, centradas em aspectos considerados 

fundamentais para a identificação e consolidação do perfil do formando, estando presentes o 

desempenho da relação professor x aluno, a parceria do aluno para com a instituição e o 
professor e a clara percepção das implicações sócio-econômicas do seu tempo, de sua região, 

da sociedade brasileira e das relações do Brasil com outros modelos e manifestações da 
economia mundial. 

Importante fator para a avaliação das instituições é a produção que elas podem 
colocar à disposição da sociedade e de todos quantos se empenhem para o seu 

desenvolvimento econômico-social, valendo-se do crescimento e no avanço da ciência e da 
tecnologia. Com efeito, a produção que uma Instituição divulga, publica, socializa, 

certamente será um forte e ponderável indicador para o acompanhamento e avaliação sobre a 

Instituição, sobre o curso e para os alunos em particular que, durante o próprio curso, já 
produzem, como reflexo da consciência que possuem quanto ao desenvolvimento de suas 

potencialidades e de seu comprometimento com o desenvolvimento político, econômico e 
social. 

Nesse passo, destacando-se, de logo, a exigência legal no sentido de que os planos de 
ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início do 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. 

 

Trabalho de Curso 
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É necessário que o Projeto Pedagógico do Curso de Direito contenha o trabalho de 

Curso como componente curricular obrigatório, ensejando ao aluno a oportunidade de 

revelar a sua apropriação, ao longo do curso, do domínio da linguagem científica na ciência 

do direito, com a indispensável precisão terminológica da referidaciência. 

Destamaneira,otrabalhodecursodeveserentendidocomoumcomponentecurricular 

obrigatório da Instituição que, poderá desenvolvê-lo em diferentes modalidades, e em caráter 

individual, a saber: monografia, projetos de atividades centrada em determinadas 

áreasteórica 

– 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 

complementar e teórico – práticas. 

A IES deverá emitir regulamentação própria aprovada pelo seu respectivo conselho, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

 

 

II – VOTO DORELATOR 

 

Voto favoravelmente à aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Graduação em Direito, na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo, do 

qual é parteintegrante.  

Brasília-DF, em 8 de julho de 

2004. Conselheiro Edson de 

OliveiraNunes 

III - DECISÃO DACÂMARA 

 

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do Relator. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 2004. 

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes – Presidente 

Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca –Vice-

Presidente  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

PROJETO DE 

RESOLUÇÃO. 

 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito e dá outras providências 

 

 

O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  DE  EDUCAÇÃO  SUPERIOR  DO 

CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, 

§ 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 
9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

PareceresCES/CNEnºs.776/97,583/2001,e100/2002,easDiretrizesCurricularesNacionais 
elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, propostas ao CNE pela 

SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer CES/CNE 55/2004, aprovado na sessão 
de 18/02/2004, reconsiderado pelo Parecer ......./2004 e homologado pelo Senhor Ministro de 

Estado da Educação em ..........., ........................ de2004, 

 

 

RESOLVE: 

 

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 organizaçãocurricular. 
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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 esocial; 

II – condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III – cargas horárias das atividades didáticas e 

da integralização docurso;– formas de 

realização dainterdisciplinaridade;  

IV  – modos de integração entre teoria eprática; 

VI – formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII – modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 
VIII – incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

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 PráticaJurídica; 

X – concepção e composição das atividades 

complementares;e, XI – inclusão obrigatória do Trabalho 

deCurso. 

 

§ 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. 

 

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 
dacidadania. 

 

Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 
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I – leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

II – interpretação e aplicação doDireito; 
III – pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras 

fontes doDireito; 

IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 
judiciais, com a devida utilização de processos, atos eprocedimentos; 

V – correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência doDireito; 
VI –utilizaçãoderaciocíniojurídico,deargumentação,depersuasãoedereflexão 

crítica; 

VII – julgamento e tomada de decisões;e, 

VIII – domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicaçãodoDireito. 

 

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 eSociologia. 

 

II – Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos doDireito, de 

ualquer 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 AtividadesComplementares. 

 

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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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 deoperacionalização. 

 

§ 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 de Estágio das IES , para a 
avaliaçãopertinente. 

 

§ 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. 

 

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. 

 

Parágrafoúnico.Arealizaçãodeatividadescomplementaresnãoseconfundecomado 
Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho deCurso. 

 

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. 

ParágrafoÚnico.Osplanosdeensino,aseremfornecidosaosalunosantesdoiníciode 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. 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. 
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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 suaelaboração. 

 

Art. 11. A duração e carga horária dos cursos de graduação serão estabelecidas em 
Resolução da Câmara de Educação Superior. 

 

Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão  ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de 

dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicaçãodesta. 

 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do 

período ou ano subseqüente à publicação desta. 

 

Art.13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada 

a Portaria Ministerial n° 1.886, de 30 de dezembro de 1994 e demais disposições em 

contrário. 
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ANEXO 18: 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 
(*)(**)

 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Direito e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres 

CES/CNE n
os

 776/97, 583/2001, e 100/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, propostas ao CNE pela 

SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, 

reconsiderado pelo Parecer CNE/CES 211, aprovado em 8/7/2004, homologado pelo Senhor 

Ministro de Estado da Educação em 23 de setembro de 2004, resolve: 

 

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. 
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§ 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 esocial; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação docurso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da 

integralização do curso; IV - formas de realização 

dainterdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria eprática; 

VI - formas de avaliação do ensino e daaprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quandohouver; 

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

atividade de ensino e como instrumento para a iniciaçãocientífica; 

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 PráticaJurídica; 

X - concepção e composição das atividades 

complementares; e,  

XI XI - inclusão obrigatória do Trabalho deCurso. 

§ 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. 

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

sólidaformação 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. 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 
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normativos, com a devida utilização das normastécnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação doDireito; 

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 doDireito; 

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. 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 eSociologia. 

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 AtividadesComplementares. 

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 
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por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto 

nestaResolução. 

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 supervisãodas 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 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. 

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 àcomunidade. 

Parágrafo único. A realização de atividades complementares não se confunde com a 

do Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de Curso. 

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. 
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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. 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. 11. A duração e carga horária dos cursos de graduação serão estabelecidas em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 

Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de 

dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos no 

período ou ano subseqüente à publicação desta. 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada 

a Portaria Ministerial n° 1.886, de 30 de dezembro de 1994 e demais disposições em 

contrário. 

 

Edson de Oliveira Nunes 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO 19: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 (*)(**) 

 

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, tendo em vista o disposto no art. 9º, do § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 20 

dedezembro de 1961, com redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e 

com fulcro no Parecer CNE/CES nº 8/2007, homologado por Despacho do Senhor Ministro 

de Estado da Educação, publicado no DOU de 13 de junho de 2007, RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam instituídas, na forma do Parecer CNE/CES nº 8/2007, as cargas 

horárias mínimas para os cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, 

constantes do quadro anexo à presente. 

Parágrafo único. Os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da 

carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário. 

Art. 2º As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do art. 1º, deverão 

fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular por curso, bem como sua 

duração, tomando por base as seguintes orientações: 

I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por sistema de 

crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos fixados na Lei nº 

9.394/96, deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho 

acadêmico efetivo; 

JJ – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total curricular, 

contabilizada em horas, passando a constar do respectivo Projeto Pedagógico; 

III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga 

horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, observados os 

limites estabelecidos nos exercícios e cenários apresentados no Parecer CNE/CES nº 

8/2007, da seguinte forma: 

a)Grupo de Carga Horária Mínima de 2.400h: 
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Limites mínimos para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) 

anos. b)Grupo de Carga Horária Mínima de 2.700h: 

Limites mínimos para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) 

anos. c)Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.000h e 3.200h: 

Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) 

anos. d)Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 

4.000h: 
 

Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) 

anos. e)Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h: 

Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos. 

IV – a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta 

Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua adequação. 

Art. 3º O prazo para implantação pelas IES, em quaisquer das hipóteses de que 

tratam as respectivas Resoluções da Câmara de Educação Superior do CNE, referentes às 

Diretrizes Curriculares de cursos de graduação, bacharelados, passa a contar a partir da 

publicação desta. 

 

Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os projetos 

pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e desta Resolução, 

até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos termos da Portaria Normativa n° 

1/2007, bem como atender ao que institui o Parecer CNE/CES nº 261/2006, referente à 

hora-aula. 

Art. 5º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos do MEC 

nas suas funções de avaliação, verificação, regulação e supervisão, no que for pertinente à 

matéria desta Resolução. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Antônio Carlos Caruso Ronca 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

ANEXO 
 
Carga horária mínima dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial  

Curso Carga Horária Mínima 

Administração 3.000 

Agronomia 3.600 

Arquitetura e Urbanismo 3.600 

Arquivologia 2.400 

Artes Visuais 2.400 
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Biblioteconomia 2.400 

Ciências Contábeis 3.000 

Ciências Econômicas 3.000 

Ciências Sociais 2.400 

Cinema e Audiovisual 2.700 

Computação e Informática 3.000 

Comunicação Social 2.700 

Dança 2.400 

Design 2.400 

Direito 3.700 

Economia Doméstica 2.400 

Engenharia Agrícola 3.600 

Engenharia de Pesca 3.600 

Engenharia Florestal 3.600 

Engenharias 3.600 

Estatística 3.000 

Filosofia 2.400 

Física 2.400 

Geografia 2.400 

Geologia 3.600 

História 2.400 

Letras 2.400 

Matemática 2.400 

Medicina 7.200 

Medicina Veterinária 4.000 

Meteorologia 3.000 

Museologia 2.400 

Música 2.400 

Oceanografia 3.000 

Odontologia 4.000 

Psicologia 4.000 

Química 2.400 

Secretariado Executivo 2.400 
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Serviço Social 3.000 

Sistema de Informação 3.000 

Teatro 2.400 

Turismo 2.400 

Zootecnia 3.600 
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ANEXO 20: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADO: Ministério Público Federal/Procuradoria da República no 

Município de Bauru 

UF: SP 

ASSUNTO: Consulta acerca do direito dos alunos à informação sobre o plano de ensino e 

sobre a metodologia do processo de ensino-aprendizagem e os critérios de avaliação a que 

serão submetidos. 

RELATOR: Paulo Speller 

PROCESSO Nº: 23001.000151/2009-08 

PARECER CNE/CES Nº: 
236/2009 

COLEGIADO: 

CES 

APROVADO EM: 

7/8/2009 

 

I – RELATÓRIO 

O Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Município de Bauru/SP 

dirige-se à Presidência da Câmara de Educação Superior deste Conselho, por meio do 

Ofício nº 635/2009-PRM-Bauru, datado de 11 de maio de 2009, para requisitar 

informações acerca da existência de parecer da CES referente ao direito do aluno a ser 

plenamente informado quanto ao plano de ensino de seu curso e, por outro lado, quanto ao 

cumprimento do dever, por parte da IES, de dar publicidade ostensiva a essainformação. 

Em seu requerimento, o Procurador da República que firma o referido expediente 

relata as Peças Informativas – Tutela Coletiva nº 1.34.003.000050/2009-70, originadas a 

partir de denúncia, conforme trecho transcrito aseguir: 

1) As peças informativas em epígrafe foram instauradas a partir de denúncia 

de aluno (fls. 02/07 – cópia em anexo), em face da Faculdade de Direito de Bauru 

– Instituição Toledo de Ensino, sobre a suposta ausência de publicidade e 

informação ostensiva quanto à alteração de metodologia do processo de ensino-

aprendizagem e critérios de avaliação (componente curricular) do curso de 

Bacharelado emDireito. 

 

Cópia integral da denúncia apócrifa pode ser conferida às fls. 3-A a 8 dos presentes 

autos, na qual, em síntese, é alegado suposto ato irregular da IES quanto ao seu Regimento 

Interno e, ainda, que esta não teria publicado devidamente uma mudança para maior na 

média de exame (de conceito 5 para 6), o que teria acarretado prejuízo a alguns alunos. 

Em seguida, a Procuradoria remete-se aos termos do Artigo 47 da Lei nº 

9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, grifando os trechos 

diretamente relacionados à consulta em pauta: 

Art. 47. Na educação superior o ano letivo regular, independente do ano 

civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver. 
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§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada 

períodoletivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua 

duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios 

de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivascondições. 

Prossegue, fundamentando-se no Artigo 9º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito: 

 

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 doformando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos 

antesdo início de cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e 

dasatividades, a metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios 

deavaliação a que serão submetidos e a bibliografiabásica. 

 

Conforme relata o Procurador no item 3 à fl. 2, a IES prestou as informações que 

lhe foram requisitadas pelo MPF, asseverando que foi cumprido o requisito da publicidade 

porque a alteração do dispositivo do regimento interno da referida IES (Instituição de 

Educação Superior), que trata da metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os 

critérios de avaliação a que passaram a ser submetidos os alunos, no ano de 2008, se deu 

por deliberação da Congregação, na qual têm assento representantes do corpo discente,  

além do quê, a divulgação da grade curricular e métodos de avaliação fica a disposição 

dos alunos em pastas na biblioteca, na sala de departamentos e na diretoria da Faculdade, 

bem como em seu sítio eletrônico, na internet. Anota ainda que houve interposição de 

mandado de segurança (autos nº 2099.61.08.001879-1 – 2ª Vara Federal de Bauru), sobre 

o  tema, julgado improcedente (fls. 234/241 – cópia emanexo). 

Cabe registrar que a cópia da referida decisão judicial não consta do presente 

processo, mas estão juntados dois expedientes da IES prestando esclarecimentos ao MPF 

acerca das Peças Informativas já mencionadas e da representação apócrifa (cf. fls. 9-15 do 

presente processo). 

Nos trechos a seguir transcritos, o Interessado requisita informações e exara 

recomendação a esta Câmara: 

 

4) Assim, requisito, com base no art. 129, inciso VI, da Constituição 

Federal e no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do 

Ministério Público da União), que no prazo máximo de 10 (dez) dias úteisseja 

informado se existe parecer dessa Câmara de Educação Superior, abordando o 

alcance da expressão Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes 

do início de cada período letivo, contida no parágrafo único do artigo 9º da 
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RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004, isto é, se o direito 

dos alunos à informação sobre o plano de ensino e, notadamente, sobre a 

metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que 

serão submetidos, estará cumprido: 

a) tão só com a disponibilização de tal documentação na biblioteca da IES 

e no seu sítio eletrônico nainternet; 

b) ou se é preciso que seja fornecida tal informação/documentação, pela 

IES, pessoalmente a cadaaluno; 

c) ou, ainda, se necessário se faz que a IES disponibilize tal documentação 

na forma da alínea “a”, mas, também, informe a cada aluno, pessoalmente, onde 

podem ter acesso a tal informação/documentação. 

 

5) Outrossim, se houver parecer que aborde ampla e completamente tais 

aspectos (conforme item anterior), requisito, que, no mesmo prazo, seja enviada a 

este Órgão Ministerial umacópia. 

6) De outra banda, ainda que exista decisão judicial isolada, referente a 

somente um aluno (fls. 234/241 – cópia em anexo), na hipótese de inexistência de 

parecer dessa Câmara de Educação Superior, sobre o tema, RECOMENDO a 

Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 

(Lei Orgânica do Ministério Público da União), que no uso de suas atribuições 

legais (art. 7º, § 1º, alínea “d”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961) 

providencie para que seja o assunto deliberado por esse colegiado, com emissão de 

parecer, tendo em vista tratar-se de questão relevante, que envolve interesses e 

direitos de todas as IES e todos os alunos de cursos superiores (direito à 

informação adequada e clara sobre prestação de serviços de educação superior, 

com especificação correta de suas características – artigos 4º e 6º da Lei 

nº8.078/90). 

7) Requisito, por fim, que, na hipótese de não existir parecer que aborde 

ampla e completamente os aspectos mencionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do 

item 4 do presente Ofício, seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, se a RECOMENDAÇÃO do item anterior será ou 

não acatada, declinando os motivos, em casonegativo. 

 

Em atenção aos termos e ao prazo estipulado no item 7 supracitado, a Secretaria 

Executiva deste Conselho expediu o Ofício nº 448/2009-SE/CNE/MEC, datado de 21 de 

maio de 2009, no qual informa àquela Procuradoria quanto à inexistência de parecer que se 

refira especificamente às questões abordadas. Informa, ainda, que o expediente do MPF foi 

autuado e seria entregue à Presidência da CES durante a reunião marcada para o período de 

2 a 4 de junho de 2009, solicitando prorrogação para envio de resposta até 30 de junho de 

2009. O processo foi distribuído a este Conselheiro para relato em 4/6/2009. Diante do 

grande número de relatos a serem apresentados e da necessidade de submeter o presente 

relato à apreciação desta Câmara antes de ser exarada uma decisão colegiada, solicitou-se 

nova dilação para que a manifestação fosse encaminhada ao MPF em meados do mês de 

agosto de 2009. 

Passo às ponderações acerca do exposto. 
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Em síntese, a questão que ora se coloca remete-se ao direito de informação, por 

parte dos alunos de cursos de ensino superior, e ao dever de dar publicidade adequada, por 

parte das IES, quanto aos aspectos englobados pelos planos de ensino. 

Já se encontra devidamente citada pela Procuradoria da República de Bauru/SP o 

embasamento legal que garante o direito à informação, oriundo da Constituição Federal de 

1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), da Resolução deste 

Conselho quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e 

do Código dos Direitos doConsumidor. 

A partir da LDB, as normas federais que regulam a educação superior se impõem a 

todas às instituições que atuam nesse nível de ensino. Nesse sentido, a propósito das 

atribuições das IES, cito o Artigo 53, seu parágrafo único e incisos, a seguir: 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintesatribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 

educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, 

quando for o caso, do respectivo sistema deensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 

diretrizes geraispertinentes; 

 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 

produção artística e atividades deextensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 

exigências do seumeio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com 

as normas geraisatinentes; 

[omissis] 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das 

universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 

recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; [omissis] 

III - elaboração da programação dos cursos; [...] 

Portanto, é de competência das IES, guardada a devida observância à legislação 

vigente, divulgar/publicar, em meios acessíveis à comunidade acadêmica, as normas 

relativas aos planos de curso, critérios de avaliação, metodologias do processo de ensino-

aprendizagem e demais informações que sejam do interesse não só de estudantes, mas 

também de seu corpo docente, para a consecução de sua atividade finalística. 

Sobre o aspecto da publicidade dos atos normativos, também cabe mencionar o 

Artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, que preconiza: ―ninguém se escusa de 

cumprir a lei, alegando que não a conhece‖. Ou seja, por extensão, uma IES tem o dever de 
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tornar públicase acessíveis as normas afetas à comunidade acadêmica e esta, por sua vez, o 

de tomar conhecimento das referidasregras. 

A disponibilidade de informações em sítios eletrônicos, para além dos meios 

impressos de comunicação e informação, tem se tornado cada vez mais utilizada pelas 

instituições, inclusive públicas e governamentais, como uma alternativa célere, eficiente e 

econômica para dar publicidade a seus atos e tramitar processos normativos e de regulação. 

Por analogia, cito a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que 

institui o sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas 

a processos de regulação no âmbito da educação superior no sistema federal deeducação. 

Por outro lado, a consulta realizada pelo Ministério Público Federal é plenamente 

pertinente no que diz respeito à garantia, aos estudantes, do acesso às informações que 

dizem respeito ao seu percurso acadêmico integral. As IES têm a obrigação de manter tais 

informações plenamente divulgadas a esses interessados e nos meios que lhes sejam mais 

facilmente disponíveis para consulta, resguardadas aquelas de caráter reservado e 

particular. 

Assim, considerando o que se acaba de expor, acredito já existirem normativas 

suficientes que regulamentam a matéria e submeto à deliberação da Câmara de Educação 

Superior o voto a seguir. 

II – VOTO DO RELATOR 

Diante da legislação já existente e mencionada, constante da Constituição Federal 

de 1988, da Lei nº 9.394/1996, da Resolução CNE/CES nº 9/2004 e da Lei de Introdução 

ao Código Civil, voto no sentido de que não há necessidade de emissão de nova norma 

emanada por este Conselho, o que submeto à consideração desta Câmara. 

Brasília (DF), 7 de agosto de2009. 

Conselheiro Paulo Speller –Relator  

III – DECISÃO DA CÂMARA 

 

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do Relator. 

Sala das Sessões, em 7 de agosto de 2009. 

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – 

Presidente Conselheiro Mario Portugal Pederneiras – Vice-

Presidente 
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ANEXO 21: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADA: Promotoria de Justiça de Estrela do Sul UF: MG 

ASSUNTO: Solicitação para que seja verificada a possibilidade de se aperfeiçoar a redação 

do art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que trata dos núcleos de prática jurídica. 

RELATOR: Antonio Carlos Caruso Ronca 

PROCESSO Nº: 23001.000011/2011-46 

PARECER CNE/CES Nº: 

362/2011 

COLEGIADO: 

CES 

APROVADO EM: 

1º/9/2011 

 

I -RELATÓRIO 

 

Em 2/8/2010, por intermédio do Ofício nº 207/2010/PJ, o Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais encaminhou ao Presidente da Câmara de 

Educação Superior deste Conselho a seguinte solicitação: 

 

(...) 

Exmo. Sr. Presidente, 

Valho-me do presente para respeitosamente solicitar a Vossa Excelência 

que seja verificada a possibilidade de se aperfeiçoar a redação do art. 7°, § 1°, da 

Resolução 09/04, o qual trata dos Núcleos de Prática Jurídica. 

A rigor, tem havido uma incompreensão por parte da OAB, a qual acha que 

os NPJs (Núcleos de Prática Jurídica) têm que ser credenciados junto à mesma. No 

entanto, não são Núcleos de Advocacia, mas de prática jurídica (mais amplo). 

Ademais, como a OAB Federal não regulamentou os critérios, tem ocorrido que 

cada seccional inventa os seu (sic) critérios e sem respaldo legal. Inclusive, 

algumas seccionais estão exigindo que o Coordenador seja advogado, o que 

extrapola a atribuição da OAB. Afinal, integrantes de outras carreiras e 

profissionais com pós- graduação jurídica (até lato sensu) também estão aptos a 

exercerem o múnus de Coordenador de NPJ. 
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Outrossim, a OAB pressiona os NPJs para que façam somente guarda, 

divórcio e alimentos, isto demonstra que está mais preocupada com a reserva de 

mercado do que com a qualidade em si do ensino e do aprendizado do aluno. 

No entanto, curso de ciência jurídica não forma Advogado, mas sim 

Bacharel em Direito. A OAB tem o critério de Exame de qualificação para 

selecionar os inscritos. Logo, o NPJ não precisa de (sic) credenciar junto à OAB, 

da mesma forma que uma empresa que tem estagiários não precisa estar 

credenciada pela OAB, basta aos estagiários inscreverem-se como tal junto à OAB, 

se desejarem exercer a advocacia. Afinal, o NPJ tem outras atividades como 

mediação, conciliação e arbitragem, além de poder treinar para outras carreiras 

jurídicas. 

Inclusive, atualmente, discute-se a necessidade de os NPJs atuarem em 

áreas de assessoria jurídica (e não apenas assistência jurídica), bem como 

assessoria jurídica popular, direitos humanos, direitos coletivos, previdência, 

atendimento a microempresa, ONGs e direito trabalhista. 

 

A rigor, o NPJ deve contar com advogados, mas isto não significa que o 

cargo de Coordenador deva ser privativo dos mesmos e nem que seja necessário o 

credenciamento. 

Para mudar o perfil do ensino jurídico é preciso romper com o mito secular 

de um NPJ limitado. Seria o mesmo que Conselho Federal de Medicina definir que 

os Hospitais Universitários atendessem apenas a unhas encravadas para não 

concorrer com as clínicas chiques demédicos. 

Assim, sugere-se alteração de texto nos seguintes termos: 

 

§ 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, 

tendo como Coordenador um Bacharel em Direito, com no mínimo cinco 

anos de formação e com pós-graduação lato sensu, podendo, em parte, 

contemplar convênios com outras entidades ou instituições, como ONGs e 

escritórios de advocacia; em serviços de assistência e assessoria jurídica e 

popular implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, [das] Assistência (sic) Judiciárias Municipais 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, incluindo relatórios 

semestrais ao MEC acerca dos atendimentos e resultados obtidos, inclusive 
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em áreas fundamentais como direitos da criança, direitos da mulher, 

direitos do idoso, direitos humanos, direito eleitoral, execução penal, 

registro público, direitos coletivos e sociais fundamentais, direito de 

trânsito, previdência, administrativos, cidadania, meio ambiente, juizado 

especial, consumidor, trabalhista, bem como mediação, arbitragem e 

conciliação, além de outros. (grifei) 

 

Sem mais para o momento, elevo protestos de estima e consideração. 

(...) 

 

Protocolado neste Conselho em 13/8/2010, sob o nº 052630.2010-40, o expediente 

foi encaminhado ao Setor de Apoio Operacional desta Câmara (SAO/CES), que, em 

8/2/2011, por ordem do Vice-Presidente da CES, o enviou ao Setor de Protocolo do CNE 

para formação de processo e posterior encaminhamento ao SAO/CES, a fim de ser incluído 

na lista de distribuição de Processos da Reunião Ordinária do mês de fevereiro de2011. 

Em 10/2/2011, o processo em epígrafe foi distribuído, por sorteio, a este Relator. 

 

Manifestação do Relator 

 

Inicialmente, sobre o teor da consulta formulada pelo consulente, os principais 

pontos que merecem destaque nesta análise são: 

 

1. O conselho competente para aprovar a regulamentação sobre a estrutura e o 

funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do curso de Direito de cada 

Instituição; 

 

2. A titulação e a experiência do Coordenador do NPJ; 

 

 

3. A forma de atuação doNPJ; 

 

4. A participação do MEC na análise dos relatórios semestrais sobre o estágio 

supervisionado; e 

 

5. As áreas fundamentais de atuação doNPJ. 

 

Para um melhor entendimento sobre a consulta formulada a este Conselho pelo 

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, 
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responder à questão nº 1, é necessário trazer à discussão o que dispõe o art. 7º, § 1º, da 

Resolução CNE/CES nº 9/2004, in verbis: 

 

.............................................................................................................. 

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. (grifei) 

§ 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 

conselhocompetente, 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. (grifei) 

.............................................................................................................................

.. 

 

À luz do que estabelece o art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, esta 

Câmara, quando da elaboração do Projeto de Resolução anexo ao Parecer CNE/CES nº 

211/2004, que subsidiou a aprovação da mencionada norma, procurou dar autonomia ao 

conselho competente da Instituição (seja o conselho superior ou o colegiado do curso), e 

não à OAB, para aprovar a regulamentação do seu Núcleo de Prática Jurídica, sem fazer 

qualquer menção à participação do órgão de classe nesseprocesso. 

Cabe destacar que o MEC não prevê credenciamento do NPJ para autorização do 

curso; exige apenas que o projeto pedagógico do curso contemple a implantação de Núcleo 

de Prática Jurídica (NPJ), com regulamento específico, destinado à realização de práticas 

jurídicas simuladas, visitas orientadas, assim como o desenvolvimento de atividades de 

arbitragem, negociação, conciliação e mediação, atividades jurídicas reais entre outros, tudo 

com a perspectiva de pleno atendimento às demandas do curso. 

Ademais, cabe registrar que esta Câmara já se manifestou em diversas ocasiões 

contrariamente à interferência dos órgãos colegiados de classe na esfera acadêmica. Dentre 

as várias manifestações, destaca-se o seguinte excerto do Parecer CNE/CES nº 45/2006, 

homologado mediante despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 

8/5/2006: 
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O tema já tem sido amplamente abordado pelo CNE, seja na Câmara de 

Educação Básica (ex: Parecer CNE/CEB nº 12/2005), seja na de Educação 

Superior (vd. anexo ao Parecer anteriormente citado, da lavra do Cons. Milton 

Linhares), com demonstrações inequívocas - inclusive citações de decisões judiciais 

a respeito, exemplarmente ilustradas - da total ilegalidade da interferência dos 

conselhos de classe no ambiente acadêmico, no que respeita à emissão de normas, 

ao reconhecimento de certificados ou à fiscalização de cursos, num absoluto 

desrespeito inclusive aos princípios constitucionais, fato preocupante que pode 

sinalizar que interesses meramente corporativos (senão privados) pretendem se 

sobrepor àqueles republicanos (públicos). 

Há que se afirmar, de uma vez por todas, que as ações dos conselhos de 

classe se limitam às competências expressamente mencionadas em lei - no caso da 

Odontologia, à Lei nº 4.324/1964, ao Decreto Lei nº 68.704/1971 e à Lei nº 

5.081/1966 -, cabendo-lhes, tão somente, a fiscalização e o acompanhamento do 

exercício profissional que se inicia após a colação de grau e a diplomação ou 

certificação pós-graduada de competência e habilitação. 

Portanto após a formação acadêmica - e não antes ou durante. 

 

Quanto à titulação e à experiência do Coordenador do NPJ de que trata a questão 2, 

constatei que a maioria das IES, em consonância com os requisitos exigidos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nos instrumentos de 

avaliação para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 

Direito, designa como Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica docente com a devida 

experiência profissional na área jurídica. Afinal, este é o requisito mínimo para que esse 

Coordenador possa supervisionar e se responsabilizar pelas ações judiciais intentadas pelo 

NPJ da IES. Ademais, há que se mencionar que, quanto maior for a experiência profissional 

do Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, maior será a credibilidade que ele desfrutará 

junto à comunidade acadêmica para atuar naqueleNúcleo. 

No tocante à questão 3, constatei que, enquanto o § 1° do art. 7° da Resolução 

CNE/CES nº 9/2004 faz menção apenas aos serviços de assistência judiciária implantados 

nainstituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Públicaou ainda em departamentos jurídicos oficiais, a proposta sugerida pelo consulente 

faz referência a serviços deassistência e assessoria jurídica e popular implantados na 

instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, [das] Assistência (sic) 

Judiciárias Municipais e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos 

oficiais. (grifei) 

Assim, fica evidente que, diferentemente da única forma de atuação jurídica 

preconizada na Resolução CNE/CES nº 9/2004 (assistência judiciária), a sugestão 

apresentada engloba concepções distintas de atuação jurídica (assistência e assessoria 
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jurídica e popular), as quais geram também práticas distintas. Cabe destacar que, enquanto a 

assistência judiciária se mantém atrelada ao uso do Poder Judiciário, a assistência jurídica, 

concepção mais amplaque engloba a assistência judiciária (conforme a doutrina jurídica), 

aceita novas possibilidades de resolução de conflitos, tais como meios extrajudiciais de 

conciliação, prestação de informações jurídicas por meio de consultorias, representação 

junto à administração pública, atividades de mediação de conflitos e atividades com o 

objetivo de educação (como a criação de cartilhas sobre direitos, palestras etc.), dentre 

outros. 

Em função dos novos serviços que podem ser implantados no NPJ, entende este 

Relator ser possível a adequação da terminologia empregada na Resolução CNE/CES nº 

9/2004 ao texto proposto pelo consulente, assunto que poderá ser apreciado por Comissão 

específica a ser designada por esta Câmara. 

A respeito da atuação do NPJ nos serviços a serem implantados nos órgãos das 

Assistências Judiciárias Municipais, este Relator entende que o tema não merece prosperar, 

posto ser a criação de tal instância de assistência jurídica assunto controverso, uma vez que 

não existe norma infraconstitucional que obrigue o município a criar tal serviço de 

assistência jurídica (o Projeto de Lei nº 7.079/2006, que propunha a criação de tal serviço 

nos municípios, foi arquivado em 31/1/2011, decisão publicada em 1º/2/2011, por ser 

inconstitucional). Apenas os entes municipais que puderem e quiserem instituir esse serviço 

poderão fazê-lo através de lei municipal. Assim sendo, fica prejudicada, salvo melhor juízo, 

a sua inclusão na Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de graduação em Direito,bacharelado. 

Com relação à questão 4, que se refere à participação do MEC na análise dos 

relatórios semestrais (...) acerca dos atendimentos e resultados obtidos pelos NPJ das 

Instituições, este Relator entende ser medida impraticável. Para que o MEC passe a analisar 

os relatórios semestrais produzidos pelos NPJ dos mais de mil cursos de Direito existentes 

no País, uma estrutura adicional teria que ser mobilizada para proporcionar a adequada 

análise dos mencionados relatórios, com a devida oportunidade. A experiência tem 

demonstrado que, atualmente, as Secretarias do MEC já se encontram no limite de sua 

capacidade para dar o adequado tratamento ao fluxo dos processos regulatórios das IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino (autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos; credenciamento e recredenciamento de instituições). Com a 

absorção desse novo encargo, a atividade-fim da Secretaria de Educação Superior ficaria 

seriamentecomprometida. 

Por fim, no tocante à ampliação da área de atuação do NPJ (direitos da criança, 

direitos da mulher, direitos do idoso, direitos humanos, direito eleitoral, execução penal, 

registro público, direitos coletivos e sociais fundamentais, direito de trânsito, previdência, 

administrativos, cidadania, meio ambiente, juizado especial, consumidor, trabalhista, 

bem como mediação, arbitragem e conciliação, além de outros), dois aspectos devem ser 

considerados. O primeiro remete ao que dispõe o parágrafo único do art. 1º da Resolução 

CNE/CES nº 2/2007, sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 



  

 
 
 

563  

 

presencial. Os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação, 

bacharelados, dentre eles o de Direito, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da 

carga horária total do curso. O segundo, refere-se ao projeto pedagógico do curso. As áreas 

de atuação do NPJ de cada curso de Direito devem observar a respectiva proposta 

pedagógica, construída em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 9/2004, com a perspectiva do pleno atendimento 

às demandas docurso. 

 

Considerações Finais do Relator 

 

Diante do exposto no corpo do presente Parecer, este Relator reforça o entendimento 

de que não cabe qualquer ingerência dos conselhos profissionais nas atividades acadêmicas, 

que são reguladas pelo sistema de ensino a que pertence a Instituição, recomendando à 

Câmara de Educação Superior do CNE que seja analisada a proposta de alteração da 

redação do art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, à luz das sugestões trazidas pelo 

consulente, especialmente no tocante às formas de atuação do Núcleo de PráticaJurídica. 

Submeto, então, à apreciação da Câmara de Educação Superior o seguinte voto. 

II - VOTO DORELATOR 

 

Voto no sentido de que se responda à entidade interessada nos termos deste Parecer. 

Brasília (DF), 1º de setembro de 2011. 

Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Relator 

 

III - DECISÃO DA CÂMARA 

a câmara de educação superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator. 

Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2011. 

Conselheiro Paulo Speller – Presidente 

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Vice-Presidente 
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ANEXO 22: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO PLENO 

 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 (*) 

 

Estabelece  Diretrizes  Nacionais  para  

a 

Educação em Direitos Humanos. 

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas 

atribuiçõeslegais e tendo em vista o disposto nas Leis nos 9.131, de 24 de novembro de 

1995, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 

8/2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado 

no DOU de 30 de maio de 2012, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948; a Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em 

Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011); a Constituição Federal de 1988; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); o Programa Mundial de 

Educação em Direitos Humanos (PMEDH 2005/2014), o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3/Decreto nº 7.037/2009); o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH/2006); e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de 

Educação, bem como outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o 

direito à educação a todos(as), 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições. 

Art. 2º A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do 

direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos 



  

 
 
 

565  

 

Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. 

§1º Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos 

civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, 

transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade 

humana. 

§2º Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos 

Humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) 

envolvidos(as) nos processos educacionais. 

Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a 

educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes 

princípios: 

I - dignidade humana;  

II - igualdade de direitos; 

III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;  

IV - laicidade do Estado; 

V - democracia na educação; 

VI - transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII - sustentabilidade socioambiental. 

Art. 4º A Educação em Direitos Humanos como processo sistemático e 

multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se às 

seguintes dimensões: 

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 

 - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 

níveis cognitivo, social, cultural e político; 

IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e 

V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 

como da reparação das diferentes formas de violação de direitos. 

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. 

§ 1º Este objetivo deverá orientar os sistemas de ensino e suas instituições 

no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento de ações de Educação em Direitos 
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Humanos adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos 

diferentes sujeitos e seus contextos. 

§ 2º Os Conselhos de Educação definirão estratégias de acompanhamento 

das ações de Educação em Direitos Humanos. 

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

considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos 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. 

Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior 

poderá ocorrer das seguintes formas: 

I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; 

II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar; 

III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade. Parágrafo único. Outras formas de inserção da Educação em Direitos 

Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas 

desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional. 

Art. 8º A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial 

e continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação, sendo componente curricular 

obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais. 

Art. 9º A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação 

inicial e continuada de todos(as) os(as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento. 

Art. 10. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa deverão 

fomentar e divulgar estudos e experiências bem sucedidas realizados na área dos Direitos 

Humanos e da Educação em Direitos Humanos. 

Art. 11. Os sistemas de ensino deverão criar políticas de produção de 

materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios orientadores os Direitos 

Humanos e, por extensão, a Educação em Direitos Humanos. 

Art. 12. As Instituições de Educação Superior estimularão ações de extensão 

voltadas para a promoção de Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em 

situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com os movimentos sociais 

e a gestão pública. 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTONIO CARLOS CARUSO RONCA 
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ANEXO 23: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO PLENO 

 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012 (*) 

 

Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. 

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com 

o disposto na alínea ―c‖ do § 1º e na alínea ―c‖ do § 2º do artigo 9º da Lei nº 4.024, de 20 

de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, 

e nos artigos 22 ao 57 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no 

Parecer CNE/CP nº 14/2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da 

Educação, publicado no DOU de 15 de junho de 2012, 

 

CONSIDERANDO  que: 

A Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 

determina que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

de ensino, pois ―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‖; 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, no inciso X do artigo 2º, já estabelecia que a educação 

ambiental deve ser ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para a 

participação ativa na defesa do meio ambiente; 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a 

compreensão do ambiente natural e social; que os currículos do Ensino Fundamental e do 

Médio devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural; que a Educação 

Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive; que a 

Educação tem, como uma de suas finalidades, a preparação para o exercício da cidadania; 

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e 
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permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo; 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica em todas as 

suas etapas e modalidades reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação 

Ambiental; 

O Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CP nº 8, de 6 de 

março de 2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, 

publicado no DOU de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto dos 

internacionalmente reconhecidos, e define que a educação para a cidadania compreende a 

dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global; 

O atributo ―ambiental‖ na tradição da Educação Ambiental brasileira e 

latino-americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui 

em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, 

mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica 

transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental; 

O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação 

Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em 

que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da 

biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias 

evidencia-se na prática social, 

 

RESOLVE: 

 

TÍTULO I 

 

OBJETO E MARCO LEGAL 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO 

Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições 

de Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do determinado 

pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com os 

seguintes objetivos: 

I - sistematizar os preceitos definidos na citada Lei, bem como os avanços 

que ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos 
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que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas 

condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais; 

§ - estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação 

Ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos 

das instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental como integrante 

do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes; 

III - orientar os cursos de formação de docentes para a Educação 

Básica; IV - orientar os sistemas educativos dos diferentes entes 

federados. 

Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental. 

Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade 

de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e 

construído. 

Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na 

reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. 

Art. 5º A Educação Ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores, 

interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma 

articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

Art. 6º A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a 

interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a 

visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática 

pedagógica das instituições de ensino. 

CAPÍTULO II 

 

MARCO LEGAL 

 

Art. 7º Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, reafirma-se que a 

Educação Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação 

Nacional, devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da 

Educação Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino 

promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos. 

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica 

escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não 

devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico. 
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Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-

graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da 

Educação Ambiental, é facultada a criação de componente curricular específico. 

Art. 9º Nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e 

profissional, em todos os níveis e modalidades, deve ser incorporado conteúdo que trate da 

ética socioambiental das atividades profissionais. 

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. 

Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos de 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação, considerando a consciência e 

o respeito à diversidade multiétnica e multicultural do País. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma pertinente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Educação Ambiental. 

 

TÍTULO II 

 

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

CAPÍTULO I 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 12. A partir do que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, e com base em 

práticas comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos 

valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, 

sustentabilidade e educação como direito de todos e todas, são princípios da Educação 

Ambiental: 

I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, 

estudos e produção de conhecimento sobre o meio ambiente; 

 - interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 

sob o enfoque humanista, democrático e participativo; 

III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

IV - vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia 

de continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;  

V - articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora 

dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões 

locais, regionais, nacionais e globais; 
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VI - respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, 

étnica, racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o 

valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania 

planetária. 

 

CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 13. Com base no que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, são objetivos da 

Educação Ambiental a serem concretizados conforme cada fase, etapa, modalidade e nível 

de ensino: 

I - desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações para fomentar novas práticas sociais e de produção e 

consumo; 

 - garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área 

socioambiental; 

III - estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da 

consciência crítica sobre a dimensão socioambiental; 

IV - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes 

formas de arranjos territoriais, visando à construção de uma sociedade ambientalmente 

justa e sustentável; 

VI - fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando à 

sustentabilidade socioambiental; 

VII - fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, 

a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da 

interação entre as culturas, como fundamentos para o futuro da humanidade; 

VIII - promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos 

ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo 

para a convivência e a paz; 

IX - promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do 

País que utilizam e preservam a biodiversidade. 

Art. 14. A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com base nos 

referenciais apresentados, deve contemplar: 

I - abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e 

relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, 
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ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à superação 

do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social; 

II - abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em 

todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e 

acadêmicas; 

III - aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos 

científicos, socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, 

valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 

comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração 

presentes na realidade atual; 

IV - incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e 

metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental;  

V - estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços 

educadores sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, 

tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental. 

TÍTULO III 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Art. 15. O compromisso da instituição educacional, o papel socioeducativo, 

ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que 

compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes 

integrantes dos projetos institucionais e pedagógicos da Educação Básica e da Educação 

Superior. 

§ 1º A proposta curricular é constitutiva do Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) e dos Projetos e Planos de Cursos (PC) das instituições de Educação Básica, e dos 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e do Projeto Pedagógico (PP) constante do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições de Educação Superior. 

§ 2º O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as 

idades e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural dos 

estudantes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos territórios em que se 

situam as instituições educacionais. 

§ 3º O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, 

permitindo reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas 

e culturais dos estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias e de 

respeito ao meio ambiente. 

Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental 

nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: 

I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente 

e a sustentabilidade socioambiental; 

II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 
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curriculares. 

Parágrafo único. Outras formas de inserção podem ser admitidas na 

organização curricular da Educação Superior e na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, considerando a natureza dos cursos. 

Art. 17. Considerando os saberes e os valores da sustentabilidade, a 

diversidade de manifestações da vida, os princípios e os objetivos estabelecidos, o 

planejamento curricular e a gestão da instituição de ensino devem: 

I - estimular: 

a) visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando o 

estudo da diversidade biogeográfica e seus processos ecológicos vitais, as influências 

políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, na relação entre sociedade, meio 

ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia; 

b) pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos, 

socioeconômicos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade socioambiental, 

valorizando a participação, a cooperação e a ética; 

c) reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e 

olhares científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos originários e 

de comunidades tradicionais; 

d) vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a 

responsabilidade e o convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat; 

f) reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à conquista da 

justiça ambiental; uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e 

experiências coletivas de educomunicação, a qual propõe a integração da comunicação 

com o uso de recursos tecnológicos na aprendizagem. 

II - contribuir para: 

a) o reconhecimento da importância dos aspectos constituintes e 

determinantes da dinâmica da natureza, contextualizando os conhecimentos a partir da 

paisagem, da bacia hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, das ações 

antrópicas e suas interações sociais e políticas, analisando os diferentes recortes territoriais, 

cujas riquezas e potencialidades, usos e problemas devem ser identificados e 

compreendidos segundo a gênese e a dinâmica da natureza e das alterações provocadas 

pela sociedade; 

b) a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir outras 

práticas que considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das sociedades 

humanas nas diversas dimensões local, regional e planetária; 

c) o estabelecimento das relações entre as mudanças do clima e o atual 

modelo de produção, consumo, organização social, visando à prevenção de desastres 

ambientais e à proteção das comunidades; 

d) a promoção do cuidado e responsabilidade com as diversas formas de 

vida, do respeito às pessoas, culturas e comunidades; 

e) a valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive 

no meio ambiente de trabalho, com ênfase na promoção da saúde para melhoria da 

qualidade de vida; 
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f) a construção da cidadania planetária a partir da perspectiva crítica e 

transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras 

gerações. 

III - promover: 

a) observação e estudo da natureza e de seus sistemas de funcionamento 

para possibilitar a descoberta de como as formas de vida relacionam-se entre si e os ciclos 

naturais interligam-se e integram-se uns aos outros; 

b) ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão crítica da 

dimensão ética e política das questões socioambientais, situadas tanto na esfera individual, 

como na esfera pública; 

c) projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o 

sentido de pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as 

diferentes culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive desenvolvidas em espaços 

nos quais os estudantes se identifiquem como integrantes da natureza, estimulando a 

percepção do meio ambiente como fundamental para o exercício da cidadania; 

d) experiências que contemplem a produção de conhecimentos científicos, 

socioambientalmente responsáveis, a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 

da sociobiodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra; 

e) trabalho de comissões, grupos ou outras formas de atuação coletiva 

favoráveis à promoção de educação entre pares, para participação no planejamento, 

execução, avaliação e gestão de projetos de intervenção e ações de sustentabilidade 

socioambiental na instituição educacional e na comunidade, com foco na prevenção de 

riscos, na proteção e preservação do meio ambiente e da saúde humana e na construção de 

sociedades sustentáveis. 
 

TÍTULO IV 

 

SISTEMAS DE ENSINO E REGIME DE COLABORAÇÃO 

Art. 18. Os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios devem estabelecer as normas complementares que tornem efetiva a Educação 

Ambiental em todas as fases, etapas, modalidades e níveis de ensino sob sua jurisdição.  

Art. 19. Os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem 

articular-se entre si e com as universidades e demais instituições formadoras de 

profissionais da educação, para que os cursos e programas de formação inicial e continuada 

de professores, gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais que atuam na 

Educação Básica e na Superior capacitem para o desenvolvimento didático-pedagógico da 

dimensão da Educação Ambiental na sua atuação escolar e acadêmica. 

§ 1º Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação 

Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a docência na 

Educação Superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco na metodologia 

integrada e interdisciplinar. 

§ 2º Os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem 

instituir políticas permanentes que incentivem e dêem condições concretas de formação 

continuada, para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da Educação 

Ambiental. 
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Art. 20. As Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas para os cursos e 

programas da Educação Superior devem, na sua necessária atualização, prescrever o 

adequado para essa formação. 

Art. 21. Os sistemas de ensino devem promover as condições para que as 

instituições educacionais constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com a 

intencionalidade de educar para a sustentabilidade socioambiental de suas comunidades, 

integrando currículos, gestão e edificações em relação equilibrada com o meio ambiente, 

tornando-se referência para seu território. 

Art. 22. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa, em regime de 

colaboração, devem fomentar e divulgar estudos e experiências realizados na área da 

Educação Ambiental. 

§ 1º Os sistemas de ensino devem propiciar às instituições educacionais 

meios para o estabelecimento de diálogo e parceria com a comunidade, visando à produção 

de conhecimentos sobre condições e alternativas socioambientais locais e regionais e à 

intervenção para a qualificação da vida e da convivência saudável. 

§ 2º Recomenda-se que os órgãos públicos de fomento e financiamento à 

pesquisa incrementem o apoio a projetos de pesquisa e investigação na área da Educação 

Ambiental, sobretudo visando ao desenvolvimento de tecnologias mitigadoras de impactos 

negativos ao meio ambiente e à saúde. 

Art. 23. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, devem criar 

políticas de produção e de aquisição de materiais didáticos e paradidáticos, com 

engajamento da comunidade educativa, orientados pela dimensão socioambiental. 

Art. 24. O Ministério da Educação (MEC) e os correspondentes órgãos 

estaduais, distrital e municipais devem incluir o atendimento destas Diretrizes nas 

avaliações para fins de credenciamento e recredenciamento, de autorização e renovação de 

autorização, e de reconhecimento de instituições educacionais e de cursos. 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PASCHOAL LAÉRCIO ARMONIA 

Presidente em Exercício  
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ANEXO 24: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Revisão do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. 

COMISSÃO: Erasto Fortes Mendonça, Ana Dayse Rezende Dorea e Paschoal Laércio 

Armonia. 

PROCESSO N
o
: 23001.000024/2013-87 

PARECER CNE/CES Nº: 

150/2013 

COLEGIADO: 

CES 

APROVADO EM: 

5/6/2013 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Conselho Nacional de Educação já foi instado, em mais de uma ocasião, a rever 

a redação do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. Num 

primeiro momento, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais por meio do 

Processo nº 23001.000011/2011-46. Num segundo momento, o presidente do CNE 

recebeu do Secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, em 8/11/2012, 

proposta de alteração da citada Resolução com vistas a garantir maior segurança aos 

Núcleos de Prática Jurídica – NPJ mantidos por IES que oferecem curso de Direito. 

A consulta formulada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais afirma 

que há incompreensão por parte da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que julga que 

os NPJ devam ser a ela credenciados. Assinala, igualmente, que a OAB pressiona os NPJ 

para que façam somente certos tipos de intervenção, revelando que está mais preocupada 

com reserva de mercado do que com a qualidade dos cursos. 

A CES/CNE manifestou-se sobre a consulta do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais por meio do Parecer CNE/CES nº 362/2011 do então conselheiro Antonio 

Caruso Ronca que sustenta que as DCN do Curso de Graduação em Direito procuraram 

dar autonomia ao conselho competente da IES e não à OAB para aprovar a 
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regulamentação de seu NPJ, uma vez que não faz qualquer tipo de menção à sua 

participação nesseprocesso. 

O citado parecer registra, ainda, que a CES já se manifestou em diversas ocasiões 

contrariamente à interferência dos órgãos colegiados de classe na esfera acadêmica. Aduz, 

para exemplificar, ao Parecer homologado CNE/CES nº 45/2006, que cita decisões 

judiciais afirmativas da ilegalidade da interferência dos conselhos de classe no ambiente 

acadêmico, considerando que cabe a esses órgãos a fiscalização e o acompanhamento do 

exercício profissional que se inicia após a colação de grau e a diplomação ou certificação 

pós-graduada de competência e habilitação e não durante o curso. 

Entendeu o relator que é possível a adequação da terminologia empregada na 

Resolução CES/CNE nº 9/2004, “assunto que poderá ser apreciado por Comissão 

específica a ser designada por esta Câmara”. Reforçou, por fim, o entendimento de que 

não cabe qualquer ingerência de conselhos profissionais nas atividades acadêmicas e 

recomendou à CES/CNE que seja analisada a proposta de alteração da redação do 

art. 7º, parágrafo  1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004. 

 

A proposta encaminhada ao presidente do CNE pelo Secretário da Reforma do 

Judiciário do Ministério da Justiça, ao visar à garantia de maior segurança aos NPJ 

mantidos por IES que oferecem curso de Direito, pretende com isso possibilitar a 

celebração de parcerias com Defensorias Públicas para prestação de assistência jurídica, 

de natureza suplementar, em favor de pessoas necessitadas. Considera a convergência de 

interesses entre a Defensoria Pública e as IES, com inequívoca possibilidade de propiciar 

aos alunos a vivência real do direito. Considera, ainda, que a redação das DCN comporta 

interpretações dúbias dificultando celebração de novos convênios entre essas duas 

instâncias, e propõe, por fim, texto para nova redação do Art. 7º da Resolução. 

A Câmara de Educação Superior, ao analisar os termos da Indicação CNE/CES nº 

5/2013, que trata da pertinência da revisão da citada resolução, deliberou pela instituição 

de Comissão para emissão de parecer sobre o assunto. 

 

1. Considerações dosrelatores 

 

As preocupações apresentadas à consideração do CNE quanto à necessidade de  

revisão do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, tanto pelo Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais como pela Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da 

Justiça, já foram, como vimos, objeto de análise por parte desta Câmara de Educação 

Superior, tendo a mesma se manifestado sobre a sua pertinência, seja pela aprovação do 

Parecer CNE/CES nº 362/2011, seja pela aprovação da Indicação CNE/CES nº5/2013. 

 

 Das competências do Conselho Nacional de Educação e dos órgãos de 

fiscalização do exercícioprofissional 
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Não é nova neste Egrégio Colegiado a questão relativa a uma possível 

concorrência entre as competências do Conselho Nacional de Educação e dos órgãos 

normativos dos sistemas de ensino e as atribuições dos órgãos fiscalizadores do exercício 

profissional. A sugestão de revisão de um artigo da Resolução CNE/CES nº 9/2004 

encaminhada pela Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, apesar de 

não citar explicitamente uma concorrência entre o CNE e a OAB na organização e no 

funcionamento dos cursos de graduação em Direito, menciona a consulta formulada a este 

Conselho pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, esta sim com referências 

formais a tentativas da OAB de obrigar o credenciamento dos NPJ à entidade, bem como 

de discriminar quais atividades podem ou não ser executadas pelos núcleos. 

É imperativo lembrar que tanto a Câmara de Educação Superior como a Câmara de 

Educação Básica já se manifestaram à exaustão contrariamente à interferência dos órgãos 

colegiados de classe na esfera acadêmica, tendo sido os respectivos pareceres 

homologados pelo Sr. Ministro de Estado da Educação. Nesse sentido podem ser 

lembrados os pareceres CNE/CEB nº 9/2001, CNE/CEB nº 20/2002, CNE/CEB nº 

31/2003, CNE/CEB nº 2/2004, CNE/CEB nº 11/2005, CNE/CEB nº 12/2005, CNE/CES nº 

45/2006. 

Destaco o Parecer CNE/CEB nº 11/2005, do ilustre Conselheiro Francisco 

Aparecido Cordão que, ao analisar solicitação de ato coibitivo da interferência do 

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul em cursos 

autorizados pelos Conselhos Estaduais de Educação, faz um retrospecto histórico de 

outros pareceres que tratam do tema do conflito de competências entre conselhos 

profissionais e os órgãos normativos dos sistemas deensino. 

Destaco, igualmente, o Parecer CNE/CEB nº 12/2005, do então Conselheiro Arthur 

Fonseca Filho, que analisa a consulta quanto à legalidade do exercício da docência dos 

profissionais da área de saúde. Lembra o citado parecer que, em acordo com os ditames do 

Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que determina que “é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”, apenas as profissões regulamentadas por lei própria são passíveis de 

restrições, citando-as para constatar que “no universo dessas leis, não há qualquer 

dispositivo que permita ou imponha a ingerência normatizadora ou fiscalizadora dos 

conselhos de classe ou de seus representantes na órbita da vida escolar ou acadêmica, 

desde a Educação Básica até a Educação Superior”.(grifei) 

Na situação em comento, cabe sublinhar que a Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre 

o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, igualmente não 

contém dispositivo que permita qualquer interpretação sobre eventual competência da 

entidade para tomar parte de processos relativos ao funcionamento da vida acadêmica, a 

não ser a atribuição dada ao seu Conselho Federal no Inciso XV do Art. 54, in verbis: 
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Art. 54 Compete ao Conselho 

Federal: (...) 

XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, 

previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, 

reconhecimento ou credenciamento desses cursos; 

(...) 

 

Essa competência, na sua condição de opinativa é complementar à competência 

irrenunciável do Conselho Nacional de Educação, tal como a define o artigo 11 da Lei nº 

9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal e a Lei nº 9.131/1995, que fixa as atribuições desteColegiado. 

Para fins de compreensão das competências e dos limites dos órgãos de 

fiscalização do exercício profissional, nos quais se inclui a Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, reproduzimos o voto aprovado por esta Câmara de Educação Superior ao 

Parecer CNE/CES nº 45/2006 dos então Conselheiros Alex Bolonha Fiúza de Mello e 

Paulo Monteiro Vieira BragaBarone: 

 

Reafirmamos que as ações dos conselhos de classe devem se limitar às 

competências expressamente mencionadas em lei (...), cabendo-lhes, tão somente, 

a fiscalização e o acompanhamento do exercício profissional que se inicia após a 

colação de grau e a diplomação ou certificação pós-graduada de competência e 

habilitação, portanto após a formação acadêmica. A formação acadêmica, por 

seu lado, deve obedecer às normas expedidas pelos Sistemas de Ensino 

competentes, nos termos da Lei nº 9.394/1996. 

 

Sobressai nítido que é descabida a tentativa de interferência de órgãos 

fiscalizadores do exercício profissional na formação acadêmica e que, portanto, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos respectivos cursos devem, na medida do possível e 

da pertinência de cada caso, evitar expressões que possam ensejar interpretações dúbias 

sobre a competência para fixar normas para a organização e o funcionamento dos 

processosformativos. 

Reforçando, portanto, a posição já assumida por esta Câmara de Educação 

Superior no sentido de promover a adequação da terminologia empregada na Resolução 

CNE/CES nº 9/2004, passamos ao exame da proposta de alteração da referida resolução 

formulada pelo Ministério da Justiça.  

 

 Exame da proposta de alteração da Secretaria da Reforma do Judiciário 

do Ministério daJustiça 
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Entendem os relatores que a proposição do Ministério da Justiça pode servir de 

base para a revisão do texto do Art. 7º da aludida resolução. Para tanto, consideramos útil 

uma comparação entre a redação original da resolução e a proposta de alteração 

encaminhada ao CNE, conforme o quadro abaixo: 

 

Redação das DCN – Resolução nº 9/2004 Proposta de Alteração do MJ 

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 modalidadesde 

operacionalização. 

(Nenhuma alteração) 

§ 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 

de Estágio das IES , para a avaliação 

pertinente. (grifamos) 

§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá 

ser realizado: 

I – na própria instituição, por meio do 

Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar 

estruturado e operacionalizado de acordo 

com regulamentação própria, aprovada 

pelo conselho competente da própria 

Instituição de Ensino (sic) Superior (IES), 

podendo ser celebrado convênio com a 

Defensoria Pública para prestação de 

assistência jurídicasuplementar; 

II – em serviços de assistência jurídica de 

responsabilidade da instituição de ensino por 

ela organizados eimplantados; 

III – nos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e 

das Procuradorias e demais Departamentos 

Jurídicos Oficiais.(grifamos) 

§ 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 carreirascontempladas 

pela formação jurídica. 

§ 2º Em qualquer caso, o Estágio 

Supervisionado importará na supervisão 

acadêmica das atividades e na elaboração de 

relatórios que deverão ser encaminhados à 

Coordenação de Estágio da IES, para 

avaliação pertinente. 

 § 3º Para o desempenho de suas funções, o 

Núcleo  de  Prática  Jurídica  poderá manter 

convênios  com  outras  entidades  deensino, 
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 instituições públicas ou privadas, além de 

escritórios de advocacia, de modoa viabilizar 

aos alunos a participação em atividades 

jurídicas práticas, tal como 

previstas no Projeto Pedagógico do curso. 

 § 4º O Núcleo de Prática Jurídica, com o 

objetivo de pleno atendimento às demandas 

acadêmicas do curso, poderá contemplar, 

dentre outras, as seguintes atividades: 

I – práticas jurídicas simuladas; 

II – visitas orientadas; 

III – participação em atividades de 

arbitragem, conciliação emediação; 

IV – participação em atividades 

judiciais/jurídicas reais, mediantesupervisão 

de profissionais orientadores vinculados à 

IES. 

 

A comparação entre o texto original e a proposta encaminhada ao CNE pelo  

Ministério da Justiça permite constatar as seguintesevidências: 

 

1) Manutenção do caput do Art.7º; 

2) Reestruturação do § 1º com a alteração de seu conteúdo nos seguintes aspectos: 

a) a regulamentação própria dos NPJ deixa de ser aprovada por ―conselho 

competente‖, passando a sê-lo por “conselho competente da própria Instituição 

de Ensino (sic) Superior (IES)‖; b) indicação de possibilidade de celebração de 

convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica 

suplementar nos NPJ; c) inclusão dos ―serviços de assistência jurídica de 

responsabilidade da instituição de ensino por ela organizados e implantados‖ 

como instância onde o estágio poderá ser realizado; d) especificação das 

Procuradorias como tipo de Departamento Jurídico Oficial; 

3) Inclusão de § 3º para citar instituições com as quais os NPJ poderão manter 

convênio; 

4) Inclusão de § 4º para explicitar atividades que poderão ser realizadas pelosNPJ. 

 

Da análise das alterações sugeridas constatamos que a reestruturação da forma do § 

1º da resolução, com a introdução de incisos, permite a visualização e a explicitação mais 

claras dos ambientes e serviços onde o estágio do estudante do Curso de Graduação em 

Direito poderá ser realizado. Dentre as alterações de conteúdo sugeridas, parece claro que 

a redação proposta do Inciso I não deixa margem a dúvidas sobre a competência dos  

colegiados próprios das Instituições de Educação Superior para aprovar a regulamentação 

própria dos NPJ, superando a possível interpretação que a redação original permitia de que 

algum órgão externo às IES poderia ser responsável por essa aprovação. Da mesma 

maneira, a inclusão da referência sobre a possibilidade de celebração de convênio com a 

Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica suplementar no interior do 
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próprio NPJ atende a preocupação apontada pela Secretaria da Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça de que “a Defensoria Pública é a instituição do Estado que tem 

como atribuição, por mandamento constitucional, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos carentes de recursos 

financeiros.Poraindanãocontarcomumnúmerosuficientedeprofissionais,aDefensoria 

Pública tem se valido de convênios com entidades e outros órgãos para atuação 

suplementar, como ocorre no Estado de São Paulo. Dessa forma, tem-se a ampliação da 

área de cobertura do atendimento da Defensoria Pública para a prestação de assistência 

jurídica em prol daqueles que mais precisam”. Os relatores acolhem, igualmente, a 

incorporação das Procuradorias como explicitação de um tipo de Departamento Jurídico 

Oficial, tal como sugerido no Inciso III. 

Em relação à inclusão do texto proposto como § 2º, consideramos que ela não se 

faz necessária tendo em vista que a supervisão acadêmica e a elaboração de relatórios já 

são elementos obrigatórios na realização de estágios de estudantes pelo que dispõe a Lei nº 

11.788/2008, in verbis: 

 

Art. 3
o
 O estágio, tanto na hipótese do § 1

o
 do art. 2

o
 desta Lei quanto na 

prevista no § 2
o
 do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza, observados os seguintes requisitos: 

(...) 

§ 1
o
 O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 

inciso IV do caput do art. 7
o
 desta Lei e por menção de aprovação final. 

(...) 

Art. 7
o
 São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios 

de seus educandos: 

(...) 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 

6 (seis) meses, de relatório das atividades 

 

Quanto ao conteúdo do texto proposto como § 3º pareceu mais adequado aos 

relatores que ele seja incluído como mais um inciso do texto proposto ao § 1º por ser mais 

uma alternativa de local para realização do estágio supervisionado. 

Por fim, a proposta de inclusão do § 4º foi julgada desnecessária, uma vez que 

pretende discriminar algumas atividades, dentre outras, para o alcance das demandas 

acadêmicas do curso. A sua inclusão, S.M.J., poderia ensejar futuro questionamento 
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quanto à realização de atividades não discriminadas. Por outro lado, entendemos que a 

explicitação de atividades a serem desenvolvidas nos NPJ com o objetivo de pleno 

atendimento às demandas acadêmicas do curso deva ser objeto a ser tratado no PPC e no 

regulamento dosnúcleos. 

Dessa maneira, tendo em vista a proposta de revisão encaminhada pelo Ministério 

da Justiça e os termos da presente análise, consideramos pertinente a alteração do texto do 

Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29/9/2004 na forma abaixo: 

 

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 eimplantados; 

III – nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 

Pública e das Procuradorias e demais Departamentos JurídicosOficiais; 

IV – em escritórios e serviços de advocacia e consultoriasjurídicas. 

§ 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. 

 

II – VOTO DACOMISSÃO 

 

Votamos favoravelmente à alteração do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, 

bacharelado, e dá outras providências, na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução 

em anexo, do qual é parte integrante. 

 

Brasília (DF), 5 de junho de 2013. 

Conselheiro Erasto Fortes Mendonça 
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Conselheira Ana Dayse RezendeDorea 

Conselheiro Paschoal LaércioArmonia 

 

III – DECISÃO DACÂMARA 

 

A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto da 

Comissão. 

Sala das Sessões, em 5 de junho de 2013. 

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Presidente 

Conselheira Ana Dayse Rezende Dorea – Vice-Presidente  

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 

Altera o Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 

9/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 4.024, de 

20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 

1995, tendo em vista as diretrizes e princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES n
os

 

583/2001 e 67/2003, e considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº XXX/2013, 

homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em//2013,resolve: 

 



  

 
 
 

585  

 

Art. 1º O Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, passa 

a ter a seguinte redação: 

 

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 jurídicasuplementar; 

II - em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da 

Instituição de Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos 

eimplantados; 

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e das Procuradorias e demais Departamentos 

JurídicosOficiais; 

IV - em escritórios e serviços de advocacia e consultoriasjurídicas. 

§ 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. 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando- se as disposições em contrário. 
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ANEXO 25: 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 14 DE JULHO DE 2017 (*) 

 

Altera o Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 

9/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 9º, § 2º, alínea ―c‖, da Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de 

novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e princípios fixados pelos Pareceres 

CNE/CES n
os

 583/2001 e 67/2003, e considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº 

150/2013, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, 

publicado no DOU de 5/7/2017, Seção 1, p. 31, resolve: 

 

Art. 1º O Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, passa a ter 

a seguinte redação: 

 

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 doseu 

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 
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prestação de assistência jurídicasuplementar; 

II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da 

Instituição de Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos eimplantados; 

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e das Procuradorias e demais Departamentos JurídicosOficiais; 

IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultoriasjurídicas. 

§ 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 formaçãojurídica. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

LUIZ ROBERTO LIZA CURI 
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APRESENTAÇÃO 

A Universidade Estadual de Roraima visa proporcionar à sociedade roraimense 

mecanismos técnicos, científicos e culturais favoráveis à formação integral do indivíduo, com 

vistas ao crescimento econômico e social do Estado, atuando como força transformadora a fim 

de contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais.   

Neste sentido o Curso de Direito da UERR tem a responsabilidade de formar, com 

qualidade e excelência, os profissionais que contribuirão para o processo de desenvolvimento da 

região amazônica por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

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.  

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. 

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. 



  

 

 

1 JUSTIFICATIVA PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Direito é uma ciência socialmente aplicada e por isso mesmo deve refletir a evolução 

experimentada pela sociedade. Diante disso, é que a Ordem Jurídica deverá ser constantemente 

aperfeiçoada no sentido de fazer frente às demandas impostas pelos diversos segmentos sociais e 

pelo Estado.  

Neste sentido é que a Universidade Estadual de Roraima tem o dever institucional de 

constantemente aperfeiçoar os fundamentos que regem o Curso de Direito em suas dimensões 

relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão.  

Os desafios ambientais, étnicos e agrícolas surgidos a partir da sua dimensão regional, 

bem como a posição fronteiriça do Estado de Roraima em relação a outros países, demonstram a 

necessidade de adequação do conhecimento jurídico científico produzido pela UERR. 

Os avanços tecnológicos e alterações na dinâmica dos valores e costumes da sociedade 

brasileira têm tido reflexos em constantes manifestações dos poderes Judiciário e Legislativo, o 

que exige da academia uma adequação, a fim de preparar o corpo discente para a compreensão 

destas questões.   

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.  

Há ainda um grande esforço para melhorar a atuação no curso no que tange à extensão e 

à pesquisa. No que se refere especialmente à pesquisa e pós-graduação o projeto inova ao prever 

a oferta de pós-graduação em sentido lato e estrito sensu. 

O Estado de Roraima passa por transformações políticas, sociais e econômicas surgidas 

a partir de disputas fundiárias, proteção ambiental, demarcação de áreas indígenas, questões 

estas que conduzem à reflexão sobre os rumos do desenvolvimento de Roraima. 

Nesta linha, o Curso de Direito da UERR possibilita ao seu corpo discente uma nova 

perspectiva profissional, integrando-o à realidade em que vive, a fim de habilitá-lo à atuação em 

favor do desenvolvimento socioeconômico regional.   

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; 

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. 

 

2 CONCEPÇÕES, PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DO CURSO 

O Curso de Bacharelado em Direito foi concebido e organizado, obedecendo 

rigorosamente à legislação vigente, que fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do 

curso jurídico. Levou-se em especial consideração o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 

9.394/96, ao preceituar que ―a educação superior terá de estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo‖, bem como ―incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação científica‖; ―prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade‖ e ―promover a extensão.‖ Portanto, infere-se 

que a estruturação curricular ora apresentada foi concebida numa postura crítico-reflexiva, tendo 

como eixo de referência a sua função social e comunitária, ressaltando que a missão do Curso de 

Direito não se restringe tão somente a aspectos didático-pedagógicos. 

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. 

O Curso de Direito da UERR estrutura-se nos seguintes fundamentos: 

a) Estrutura curricular em que o Direito é considerado como fenômeno social conectado 

e interligado com outros fenômenos sociais, políticos e jurídicos, em respeito ao 

binômio ciência-humanismo. 

b) Estrutura curricular consistente, abrangente, vanguardista e contemporânea. 

c) Acadêmico enquanto sujeito do processo. 

d) Integração entre ensino, pesquisa e extensão com o estabelecimento da 

interdisciplinaridade, integração entre teoria e prática, treinamento prático e efetivo, 

combinação de aulas expositivas com seminários e outros recursos, técnicas e 

atividades complementares. 

e) Extensão para cumprimento da função social do conhecimento produzido na 

academia jurídica, abrindo canais de interligação com a comunidade, levando a ela os 

benefícios resultantes tanto do ensino quanto da pesquisa científica, e treinando os 

futuros profissionais na distinção do saber real do saber imaginário no trato com as 

situações e fatos próprios da vida.  

No que se refere à integração entre ensino, pesquisa e extensão como proposto no item 

‗d‘, vale dizer que o Curso de Direito da UERR promoverá anualmente práticas de extensão: Júri 

Simulado, Semana Jurídica, Seminário, Congressos Jurídicos e Cursos de Extensão certificados 

pela Pró-Reitoria de Extensão. 

Quanto às atividades de pesquisa o Curso de Direito da UERR oferta Curso de 

Especialização em Direito coordenado por docente sob indicação e aprovação do Colegiado do 

Curso de Direito, fruto dos estudos realizados no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Direito Público (NEPDIP) do curso, cujo principal objetivo do Núcleo é despertar nos discentes 

do curso o interesse pela pesquisa científica e produção acadêmica. 



  

 

 

O Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania 

(MPSPDHC) possui natureza interdisciplinar e estará associado ao Curso de Direito a partir da 

aprovação deste Projeto Pedagógico.  

 

3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

O perfil do Curso de Direito foi elaborado a partir da concepção do ensino jurídico 

apresentado, tendo em vista as mudanças socioeconômicas e tecnológicas, a nova legislação que 

disciplina a formação de bacharéis em Direito, o currículo mínimo da Portaria MEC nº 1.886/94 

e as legislações vigentes no país. 

 O Curso de Direito da UERR deverá, portanto, formar bacharéis que estejam aptos a: 

a) ter uma visão interdisciplinar do Direito, compreendendo-o com os problemas 

humanos e não apenas como um conjunto de normas, agregando uma formação 

humanística, técnico-jurídica e prática do Direito, indispensável à adequada 

compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações sociais; 

b) ter capacidade para assumir uma postura inovadora frente ao Direito, para adequá-

lo à realidade sócio-econômica e tecnológica emergente; 

c) ter senso ético-profissional associado à responsabilidade social, com compreensão 

da causalidade e finalidade das normas jurídicas e da busca constante da libertação 

do homem e do aprimoramento da sociedade; 

d) ter capacidade de desenvolver visão crítica e construção do conhecimento; 

e) ter capacidade para equacionar os problemas jurídicos e buscar soluções 

harmônicas com as exigências sociais; 

f) ter capacidade de reflexão para tomada de decisões no campo jurídico; 

g) ter visão atualizada de mundo e, em particular, consciência dos problemas de seu 

tempo e seu espaço, tendo uma visão global e uma ação local; 

h) realizar pesquisa e utilizar a legislação, jurisprudência, doutrina, costumes 

regionais e outras fontes do Direito; 

i) ter adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou 

judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 



  

 

 

j) ter capacidade de utilizar corretamente a linguagem com clareza, precisão e 

propriedade – fluência verbal e riqueza vocabular; 

k) ter capacidade de utilização do raciocínio lógico, de argumentação, de persuasão e 

de reflexão crítica; 

l) ter capacidade técnico-instrumental de conhecimento do Direito e seu exercício; 

m) elaborar programas e projetos de base jurídica que visem o desenvolvimento 

regional; e 

n) dominar as tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do 

Direito. 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Com fulcro na Resolução nº 09/2004-CNE/MEC, o Curso de Direito deverá assegurar, 

ao 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, propiciando a 

construção do conhecimento por intermédio de projetos científicos interdisciplinares e que 

estimulem o desenvolvimento regional. 

Ainda, fundamental é que sejam formados profissionais dotados de competência 

profissional e ética que atuem na sociedade com responsabilidade e justiça. O Curso pretende 

oferecer ao mercado profissionais preparados para gerar e gerir conhecimento, e para atender às 

demandas do mundo contemporâneo no que diz respeito ao multiculturalismo, ao 

desenvolvimento das habilidades relativas ao trabalho, ao conhecimento das relações, à 

humanização da ciência.  

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Curso de Direito da UERR a serem alcançados com a 

implantação deste PPC: 

a) imprimir no curso linhas de pensamento claras, plurais, de modo a permitir atitudes 

de intervenção e manifestação perante os grandes problemas da atualidade e indicar 



  

 

 

soluções novas e mediações eficazes para os novos conflitos e problemas sociais; 

b) formar bacharéis aptos ao desempenho das funções e cargos nas áreas pertinentes as 

especificidades do Direito, tanto na esfera pública como privada, atendo-se ao 

contexto social, político e econômico atual, bem como às necessidades regionais e 

locais, e também às exigências da globalização;  

c) viabilizar capacitação crítica para questionar as instituições e propor alternativas;  

d) desencadear um processo em que educador e educando interajam na construção do 

conhecimento das ciências jurídicas;  

e) atender à comunidade menos favorecida, em sintonia a uma nova ordem social 

democrática, solidária, comunitária, justa e participativa, tendo como foco, em 

especial, tutelar direitos da criança, do adolescente, dos idosos e dos menos 

favorecidos;  

f) motivar e desenvolver o espírito e a habilidade de pesquisa, bem como a formação 

permanente.  

g) acentuar o papel da especialização, sendo esta sistematizada nos programas de pós-

graduação (pós-graduação lato e stricto sensu); Articular ensino, pesquisa e extensão, 

resguardando a identidade confessional-axiológica na práxis didático-pedagógica;  

h) atualizar e debater temas jurídicos mediante semana de estudos jurídicos, semanas 

culturais integradas, participação em congressos, seminários e similares, bem como 

através de revista jurídica institucional e Cadernos Jurídicos do Curso; 

i) incentivar a produção científica dos docentes, bem como a sua contínua capacitação; 

j) possibilitar o domínio dos fundamentos, da evolução e do conteúdo do ordenamento 

jurídico vigente; 

k) promover a participação ativa dos alunos no processo didático, facilitando a sua 

compreensão da causalidade e finalidade sociais da norma jurídica como elemento 

dinâmico da sociedade, capacitando o discente a desenvolver formas judiciais e 

extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais e coletivos; e 

l) proporcionar situações práticas do Direito, através do adequado conhecimento do 

exercício profissional, de seus problemas e responsabilidades no âmbito do Núcleo 

de Práticas Jurídicas. 



  

 

 

 

5 DO EGRESSO 

5. 1 DO PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

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. 

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; 



  

 

 

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. 

 

5.2 DO Acompanhamento do egresso 

A UERR manifesta a preocupação de acompanhar a trajetória profissional dos 

concludentes do Curso de Direito, a fim de verificar o seu desempenho no que se refere à 

aprovação no Exame da OAB, aprovação e posse em concursos públicos, aprovação em cursos 

de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, dentre outras atividades, a fim de formar um banco 

de dados com essas informações para orientar as ações futuras do curso, por um período de 

cinco anos a contar da data da colação de grau. 

Com base na formação humanística proporcionada pela UERR visa-se ainda aproximar 

o egresso da Instituição possibilitando sua atuação em cursos, atividades de extensão e pós-

graduação, bem como incentivar-lhe ao ingresso no magistério superior no quadro efetivo ou 

provisório da Instituição. 

Nesse sentido o acompanhamento de egressos será feito por meio de atualização dos 

dados dos acadêmicos saídos do Curso, com o auxílio do Departamento de Registro Acadêmico, 

e seguirá as diretrizes institucionais do programa de acompanhamento da UERR, conforme 

previsto no PDI.  

 

6 ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

O Bacharel em Direito estará apto a desenvolver diversas atividades profissionais, no 

âmbito público e privado, tais como:  



  

 

 

a) Advogado; 

b) Promotor Estadual e Federal; 

c) Defensor Público Estadual e Federal; 

d) Juiz Estadual e Federal; 

e) Procurador Municipal, Estadual ou Federal; 

f) Assessor Jurídico; 

g) Analista jurídico; 

h) Delegado de Polícia Estadual e Federal. 

i) Professor. 

j) Outras áreas ligadas às atividades jurídicas.  

 

7 PRÁTICA DOCENTE 

O corpo docente deverá desempenhar suas funções a fim de atingir os objetivos de 

formação já delineados, pautando-se na ética em todas as suas ações. 

Além disso, cabe ao docente contribuir para o melhor desempenho acadêmico possível, 

utilizando para isso os recursos necessários e disponíveis, buscando sempre o aperfeiçoamento 

profissional no âmbito de sua formação e a atualização dos conteúdos ministrados. De modo 

geral, deverão ser empregadas nas unidades curriculares as seguintes atividades pedagógicas: 

Aula teórica expositiva: consiste na aula tradicional, na qual são apresentados os 

conceitos e suas aplicações. É apresentada e coordenada diretamente pelo docente responsável, 

devendo enfatizar a apresentação de conhecimentos gerais e específicos sobre determinada 

disciplina, a metodologia para a solução de problemas e os facilitadores para acesso à 

informação com qualidade. O objetivo da aula teórica expositiva é atingir o adequado domínio 

do conhecimento conceitual. 

Aplicação e correção de exercícios: são desenvolvidos exercícios através de trabalhos 

individuais ou em grupos, visando ao aprimoramento dos conhecimentos trabalhados nas aulas 

expositivas, além de propiciar uma troca de experiências entre os participantes. A realização dos 

exercícios é acompanhada e orientada pelos professores. Exemplos práticos são utilizados com 

o objetivo de estimular a participação dos alunos; 



  

 

 

Trabalhos em grupos e trabalhos individuais: são atividades que têm por objetivo 

fornecer ao aluno a capacidade de síntese, a produção de conhecimentos e a sua aplicação em 

temas práticos, associados às competências do módulo vigente; 

Debate: consiste em atividades na qual o tema é enunciado para a discussão junto aos 

alunos, despertando a capacidade crítica e, sobretudo, a troca de experiências vivenciais entre 

os alunos. Esta aula é mediada e conduzida pelo docente, podendo ser conjugada com uma 

palestra; 

Atividades Interdisciplinares e visitas técnicas: haverá predominância do trabalho 

interdisciplinar integrador a partir da análise de cada disciplina e sua contribuição para o 

semestre vigente. Os alunos desenvolverão projetos focados em temas que retratam todas as 

competências associadas ao semestre em estudo. Esta prática propicia aos alunos o 

desenvolvimento do processo de tomada de decisão, do trabalho em equipe, da capacidade 

crítica e reflexiva, desenvolvimento de um referencial conceitual mais consolidado, um 

despertar para a pesquisa e a possibilidade de colocar em prática as disciplinas estudadas 

dentro do contexto organizacional. Com vistas à fixação dos conteúdos teóricos, os docentes 

poderão realizar visitas técnicas às entidades e aos órgãos públicos relacionados à prestação 

jurisdicional. 

 

8 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

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. 

 

8.1 Duração do Curso de Direito da UERR 

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. 

 

8.2 Pré-Requisitos das Disciplinas 

As disciplinas listadas abaixo passam a constituir pré-requisito de outras com elas 

relacionadas da seguinte forma:  

a) Metodologia do Trabalho Científico: pré-requisito para Trabalho de Conclusão 

de Curso I; 

b) Trabalho de Conclusão de Curso I: pré-requisito para Trabalho de Conclusão de 

Curso II; 

c) Direito Constitucional I: pré-requisito para Constitucional II, III e IV. 

d) Direito Administrativo I: pré-requisito para Direito Administrativo II e III. 

e) Direito Empresarial I: pré-requisito para Direito Empresarial II e III. 

f) Teoria Geral do Processo: pré-requisito para Direito Processual Civil I, II, III, 

Direito Processual Penal I,II,III; Direito Processual do Trabalho e Direito 

Processual Constitucional. 

g) Direito Civil I: pré-requisito para Direito Civil II, III, IV, V e VI 

h) Direito Penal I: pré-requisito para Direito Penal II, III e IV. 

i) Teoria Econômica e Direito e Introdução ao Estudo do Direito: pré-requisitos 

para Direito Econômico. 

j) Teoria Geral do Processo e Direito Constitucional III: pré-requisitos para 

Direito Processual Constitucional. 

k) Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito: pré-requisitos para Ética 

Geral e das Profissões Jurídicas. 

l) Direito Processual Civil I: pré-requisito para Estágio de Prática Jurídica I - Real 

e Simulada (Cível I). 



  

 

 

m) Direito Processual Civil I e Direito Processual Constitucional: pré-requisitos 

para Estágio de Prática Jurídica II - Real e Simulada (Cível II). 

n) Direito Processual Trabalhista: pré-requisito para Estágio de Prática Jurídica III 

- Real e Simulada (Trabalhista). 

o) Direito Processual Penal I: pré-requisito para Estágio de Prática Jurídica IV - 

Real e Simulada (Penal). 

p) Introdução ao Estudo do Direito: pré-requisito para as demais disciplinas 

específicas do eixo de formação profissional e prática. 

O currículo apresenta as disciplinas fundamentais e profissionalizantes conforme 

Portaria MEC nº 1.886/94, também as disciplinas no núcleo comum a todos os cursos da UERR. 

 

8.3 Núcleo das Disciplinas Comuns da UERR e do Eixo de Formação Fundamental do 

Direito 

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. 

Assim, estão presentes 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. 

 

8.4 Núcleo das Disciplinas Específicas do Eixo de Formação Profissional 

No eixo de formação profissional estão presentes as disciplinas com enfoque 

dogmático, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, 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. 

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. 

 

8.5 Núcleo das Disciplinas de Formação Prática 

As disciplinas desse núcleo 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. 

 

8.6 NÚCLEO DE DISCIPLINAS ELETIVAS 

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.  

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.  

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.  

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.   

 

8.7 DAS 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. 

 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. 

 

9 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

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. 

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. 

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 diferente s 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 esta 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. 

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 

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. 

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 beneficio 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; 

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. 

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 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. 

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 disposições contidas neste 

tópico do projeto pedagógico complementam a Resolução nº 022/2010, naquilo em que for 

omissa. 

 

10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

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, mini-curso, 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 a distância não poderão 

exceder 20% da carga horária destinada a essas atividades.  

Será considerada como válida a participação nas atividades descritas no quando anexo 

da Res. n. 32/2008 quando realizada no período de até 01 (um) ano antes da entrada do aluno no 

Curso.  

 

11 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

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. 

 

12 AVALIAÇÃO 

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%. 

 

12.1 Avaliação e Aproveitamento Acadêmico 

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. 

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. 

 

12.2 Avaliação do Curso 

A avaliação qualitativa do Projeto Pedagógico do Curso será realizada com base nas 

dimensões e categorias de análise exigidas pela Resolução Nº 07/2006 doConselho Estadual de 

Educação e indicadores constantes no Sistema de Avaliação da Educação Superior/INEP, 

acompanhado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) da UERR. 

O curso será avaliado através do acompanhamento do desempenho do corpo docente, 

verificando seu Plano de Curso, as Estratégias de Ensino adotadas e a sua Prática Docente. 

 

12.3 Avaliação do Projeto de Curso 

Serão observados e avaliados pelo NDE os seguintes indicadores no Projeto de Curso: 

a) Atualização de acordo com os pressupostos legais e com a realidade socioeconômica 

do Estado; 

b) Garantia de contextualização e integração das unidades curriculares no 

desenvolvimento das atividades relativas ao processo ensino-aprendizagem; 

c) Capacidade de operacionalização do Projeto, observando a flexibilidade no 

desenvolvimento das atividades do curso. 



  

 

 

12.4 Avaliação das Estratégias de Ensino 

Serão observadas, pelo NDE, as estratégias de ensino propostas nos Programas das 

Disciplinas ou Planos de Ensino, considerando: 

d) A adequação das estratégias frente aos objetivos propostos; 

e) A flexibilidade das estratégias propostas frente aos resultados parciais; 

f) A utilização dos recursos bibliográficos, didáticos, financeiros e humanos 

disponíveis e programados no desenvolvimento das atividades de ensino; 

g) A individualidade do aluno, mesmo que em atividades em grupo, respeitando seu 

contexto, seu ritmo e desempenho. 

 

12.5 Avaliação da Prática Docente 

A avaliação da prática docente se faz necessária para a adequação a atualização do 

processo ensino-aprendizagem e será realizada pela Comissão Própria de Avaliação, com o 

auxílio da Coordenação de Curso e do Núcleo Docente Estruturante. 

 

12.6 Programa de Nivelamento 

 Programa de Nivelamento é uma atividade programada para atendimento aos acadêmicos 

iniciantes e tem como objetivo atender estudantes ingressantes no 1º e 2º semestres que 

demonstrem dificuldades de aprendizagem e ou deficiências de conteúdos básicos necessários 

para o desenvolvimento de competências e habilidades do curso, bem como recuperar conteúdos 

que estejam dificultando o processo ensino-aprendizagem do graduando, permitindo que ele 

possa continuar seus estudos de maneira eficaz. Contribuindo para a integralização da matriz 

curricular no prazo estipulado no projeto pedagógico e diminuição dos índices de retenção e 

evasão. O nivelamento dos acadêmicos do Curso de Direito da UERR será realizado conforme 

estabelece o programa de nivelamento institucional. 

 

12.7 Das diretrizes para REALIZAÇãO Do enade 

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. 

A atual configuração do Enade prevê a realização de uma prova, com duração total de 

quatro horas, que avaliará o componente de formação geral comum aos cursos de todas as áreas, 

com dez questões, sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha e componente específico da 

área de Direito, envolvendo situações problemas e estudos de caso tanto no componente de 

formação geral quanto no específico. 

A prova de formação geral tem a concepção dos seus itens e o processo de correção 

balizados pelos princípios dos Direitos Humanos e as questões discursivas avaliam aspectos 

como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado 

e correção gramatical do texto. 

As questões partem do princípio de que o concluinte desenvolveu durante a graduação 

um perfil ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais; humanista e 

crítico, apoiado em conhecimentos científico, social e cultural, historicamente construídos, que 

transcendam o ambiente próprio de sua formação; protagonista do saber, com visão do mundo 

em sua diversidade para práticas de letramento, voltadas para o exercício pleno de cidadania; 

proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise 

contextualizada das evidências disponíveis; e colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, 

grupos e redes, atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. 

Nesse sentido, no componente de formação geral é avaliado se o concluinte desenvolveu, 

no processo de formação, competências para fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas 

consequências; ler, interpretar e produzir textos com clareza e coerência; compreender as 

linguagens como veículos de comunicação e expressão, respeitando as diferentes manifestações 

étnico-culturais e a variação linguística; interpretar diferentes representações simbólicas, 

gráficas e numéricas de um mesmo conceito; formular e articular argumentos consistentes em 

situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão;  organizar, 

interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões; planejar e elaborar projetos de ação 

e intervenção a partir da análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos; 

buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema; trabalhar em equipe, 

promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e flexibilidade; 

promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando 

saberes e conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. 

No tocante ao componente específico da área de Direito, o Enade tem como subsídio as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, Resolução CNE/CES nº 9, 

de 29 de setembro de 2004, as normativas posteriores associadas e a legislação profissional e é 

composto por uma prova com trinta questões, sendo três discursivas e vinte e sete de múltipla 

escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. 

A prova específica referente à área de Direito leva em consideração características, 

indispensáveis ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento 

da cidadania e pressupõe que o perfil do egresso seja ancorado em uma formação generalista, 

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



  

 

 

jurídica, assim como a disposição de adequada argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais, possuindo uma atitude reflexiva, crítica e ética, com aptidão para 

a aprendizagem autônoma e dinâmica. 

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. 

O conteúdo da prova de componente específico da área de Direito, na atual configuração, 

tem como referencial os componentes curriculares de Antropologia, Ciência Política, Economia, 

Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual.  

Sendo assim, os professores do Curso deverão planejar e lecionar suas disciplinas de 

forma que possam promover o desenvolvimento nos alunos das características gerais e 

específicas, assim como das competências e habilidades exigidas no Enade. Assim, em pelo 

menos uma das atividades avaliativas de cada disciplina deverá ser adotado pelo respectivo 

professor o modelo de avaliação do Enade.   

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.  

 

13 QUADRO DOCENTE 

13.1 Colegiado de Curso 

 O colegiado do Curso de Direito é formado por professores efetivos lotados no Curso de 

Direito, representante discente do curso, escolhido por processo eletivo, e representante técnico-

administrativo da UERR eleito de acordo com as normas regimentais. O colegiado é instância 

máxima de deliberação e decisão das políticas pedagógicas, administrativas, acadêmicas e 



  

 

 

curriculares do curso. Será presidido por um docente efetivo, eleito para coordenar o curso para 

um mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a reeleição para um mandato de igual período.  

O colegiado do curso é responsável pelo regimento interno do curso, que deverá respeitar 

as normas institucionais e instâncias superiores da Universidade. Nele devem constar os 

assuntos correlatos à graduação, pesquisa, pós-graduação e extensão. 

O corpo docente do colegiado do curso é composto atualmente por 12 (doze) professores 

efetivos que atuarão no âmbito do Curso de Direito e do Curso de Especialização em Direito, 

sendo que os professores doutores do Curso de Direito poderão ainda atuar no programa de 

Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania (MPSPDHC). 

Os docentes do Curso de Direito atuam ainda no atendimento das demandas oriundas do 

Núcleo de Prática Jurídica, cursos de extensão, bem como em disciplinas jurídicas ofertadas 

pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Segurança Pública e Serviço Social. Diante 

disto apresenta-se como fundamental a realização de concurso público para professor efetivo 

para fazer frente ao crescimento das atribuições do Curso de Direito. 

O curso contempla ainda a atuação de professores horistas que promoverão atividades 

letivas por tempo determinado, mediante contrato, com vistas a suprir possível carência do curso 

em virtude de vacância temporária motivada por afastamentos e licenças de professores efetivos. 

O corpo docente do Curso de Direito da UERR é composto pelos seguintes professores 

efetivos: 

Professores Efetivos Lattes Titulação Carga  

Horária 

Ana Paula Joaquim Macedo http://lattes.cnpq.br/918355893

9400484 

Mestre 40h 

Alberto Correia de Oliveira 

Filho 

http://lattes.cnpq.br/354011552

2690296 

Especialista 40h 

Ellen Eurídice Cardoso de 

Araújo 

http://lattes.cnpq.br/239295599

9841559 

Mestre 40h 

Emanoel Maciel da Silva 

Ramiro 

http://lattes.cnpq.br/177211613

0794874 

Doutor 40h 

Fabiana Studart Cabral
1
 http://lattes.cnpq.br/194021589

5253011 

Especialista 40h 

Leonardo Pache de Faria 

Cupello 

http://lattes.cnpq.br/488447886

6583159 

Mestre 40h 

Marcello Renault Menezes http://lattes.cnpq.br/415716212

2310780 

Especialista 40h 

                                                           
1
 Professora licenciada para acompanhamento de cônjuge. 



  

 

 

Pierre Santos Castro http://lattes.cnpq.br/365236716

4205305 

Mestre  40h 

Regys Odlare Lima de Freitas http://lattes.cnpq.br/642492114

3547338 

Mestre 40h 

Renildo do Carmo Teixeira  http://lattes.cnpq.br/170195010

9009796 

Doutor  40h 

Rozane Pereira Ignácio http://lattes.cnpq.br/197946765

4786700 

Mestre 40h 

Sergio Mateus http://lattes.cnpq.br/588803584

2849987 

Especialista 40h 

 

13.2 Núcleo Docente Estruturante 

 A normatização da exigência do Núcleo Docente Estruturante nos cursos de graduação 

ocorreu com a Resolução nº 001, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - CONAES, 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 CONAES 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 CONAES 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 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.  

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 

 

 

14 MATRIZ CURRICULAR 

SEM. CÓDIGO DISCIPLINAS 
PRÉ – 

REQUISITO 
CH CRÉDITOS 

  

 

1º 

IED 
Introdução ao Estudo do 

Direito 

 60 4   

TED Teoria Econômica e Direito  60 4   

Crim. Criminologia  60 4   

Red.L.Jur. 
Redação e Linguagem 

Jurídica 

 60 4   

MTC 
Metodologia do Trabalho 

Científico 

 60 4   

Hist.Dir. História do Direito  60 4   

ESA Ética, Sociedade e Ambiente  60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 420 28   

 

2º 

Dir. Civil I Direito Civil I  IED 60 4   

TGE 
Teoria Geral do Estado e 

Ciência Política 

 60 4   

Dir. Penal I Direito Penal I Crim./IED 60 4   

Soc.Ant.Dir. 
Sociologia e Antropologia do 

Direito 

 60 4   

Fil.Dir. Filosofia do Direito  60 4   

DHC 
Direitos Humanos e 

Cidadania 

 IED 60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 360 24   

3º 

Dir. Civil II Direito Civil II  Dir. Civil I 60 4   

Dir. Penal II Direito Penal II Dir. Penal I 60 4   

E.G.P.J 
Ética Geral e das Profissões 

Jurídicas 

Fil.Dir./IED 60 4   

DIR.ADM.I Direito Administrativo I IED 60 4   

Dir. Const. I Direito Constitucional I IED/DFC 60 4   

Dir.Indig. Direito Indígena IED 60 4   



  

 

 

Carga Horária/Créditos do Semestre 360 24   

4º 

Dir. Civil III Direito Civil III  Dir. Civil I 60 4   

Dir. Const. II Direito Constitucional II Dir. Const. I 60 4   

DIR.ADM.II Direito Administrativo II DIR.ADM.I 60 4   

Dir. Penal III Direito Penal III Dir. Penal I 60 4   

TGP Teoria Geral do Processo IED 60 4   

 Dir.Agr. Direito Agrário IED 60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 360 24   

5º 

 

 

Dir. Penal IV Direito Penal IV Dir. Penal I 60 4   

Dir. Civil IV Direito Civil IV Dir. Civil I 60 4   

DPP I Direito Processual Penal I TGP 60 4   

DPC I Direito Processual Civil I TGP 60 4   

Dir. Const. III Direito Constitucional III Dir. Const. I 60 4   

DIR.ADM.III Direito Administrativo III DIR.ADM.I 60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 360 24   

6º 

 

Dir.Trab  Direito do Trabalho IED 60 4   

Dir. Civil V Direito Civil V  Dir. Civil I 60 4   

DPP II Direito Processual Penal II DPP I 60 4   

Dir. Const. IV Direito Constitucional IV Dir. Const. I 60 4   

DPC II Direito Processual Civil II DPC I 60 4   

Dir. Econ. Direito Econômico IED/TED 60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 360 24   

7º 

DPCONST 
Direito Processual 

Constitucional 

TGP/Dir.Const.II

I 

60 4   

Dir. Civil VI Direito Civil VI Dir. Civil I 60 4   

DPC III Direito Processual Civil III DPC I 60 4   

DPT 
Direito Processual do 

Trabalho 
TGP/Dir.Trab. 

60 4   

DPP III Direito Processual Penal III DPP I 60 4   

EPJR I 
Estágio de Prática Jurídica 

Real I (Cível I) 

DPC I 60 4   

EPJS I  
Estágio de Prática Jurídica 

Simulada I (Cível I) 

DPC I 60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 420 28   

8º 

Dir. Trib. I Direito Tributário I  IED 60 4   

Dir. Emp I Direito Empresarial I IED 60 4   

Dir. Fin. Direito Financeiro IED 60 4   

TCC I Orientação de Monografia I  MTC 60 4   

DIP Direito Internacional Público IED 60 4   

EPJR II 
Estágio de Prática Jurídica 

Real II – (Cível II) 

DPC I e 

DPCONST 

60 4   

EPJS II 
Estágio de Prática Jurídica 

Simulada II – (Cível II) 

DPC I e 

DPCONST 

60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 420 28   

9º 

Dir. EleiT. Direito Eleitoral IED 60 4   

DIPr. Direito Internacional Privado IED 60 4   

Dir. Emp.II Direito Empresarial II Dir. Emp.I 60 4   



  

 

 

Dir. Trib.II Direito Tributário II Dir. Trib. I 60 4   

TCC II Orientação de Monografia II MTC 60 4   

EPJR III 
Estágio de Prática Jurídica 

Simulada III - (Trabalhista) 
D.P.TRAB. 

60 4   

EPJS III 
Estágio de Prática Jurídica 

Real III - (Trabalhista) 
D.P.TRAB. 

60 4   

Carga Horária/Créditos do Semestre 420 28   

 

 

10º 

Dir. Emp III Direito Empresarial III Dir. Emp I 60 4 

 Direito Eletrônico IED 30 4 

DDC Direitos Difusos e Coletivos  IED 60 4 

Dir. Amb. Direito Ambiental IED 60 4 

Psic. Dir. Psicologia do Direito IED 30 4 

DSS Direito da Seguridade Social IED 60 4 

EPJR IV 
Estágio de Prática Jurídica 

Real IV (Penal) 

D.PENAL I 60 4 

EPJ SIV. 
Estágio de Prática Jurídica 

Simulada IV (Penal) 

D.PENAL I 60 4 

Carga Horária/Créditos do Semestre 420 28 

 Carga Horária e Créditos de disciplinas 3420 228 

 Carga Horária e Créditos de Estágio de 

Prática Jurídica 

480 32 

 Carga Horária de Atividades 

Complementares 

300  

 Total Geral de Carga Horária e Créditos do 

Curso 

4200 260  

 

 

15 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

1º SEMESTRE 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Noção de Direito: origem do direito. Direito e Moral. Direito, sociedade e Estado. 

Direito e justiça. Direito Natural e Direito Positivo. Direito Objetivo e Direito Subjetivo. 

Direito público, direito privado, direito social, direitos difusos e coletivos. As fontes do direito. 

Norma jurídica: espécies, processo legislativo, interpretação e integração. Teoria do Mínimo 

Ético. Teoria tridimensional do direito. Sistemas jurídicos ocidentais: Common Law e Civil 

Law. Hermenêutica Jurídica. Validade, vigência e eficácia da norma jurídica. Antinomias e 

lacunas legais. Hierarquia das normas. Relações jurídicas. Estudo da LINDB. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 39. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 

MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 33ª ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 



  

 

 

NADER, Paulo.Introdução ao Estudo do Direito. 39.a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2017. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. Malheiros: São Paulo, 2017. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 26ª edição, São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 2003. 

NUNES, Rizzatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 6ª ed. Revista, atualizada e 

ampliada.- São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

TEORIA ECONÔMICA E DIREITO  
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Análise histórica do pensamento econômico. Acumulação primitiva do capital, 

formação do mercado mundial e revoluções burguesas. Valor, distribuição e acumulação na 

teoria econômica clássica, o ―Laissez-faire‖ e o Direito, liberalismo econômico (Adam Smith e 

David Ricardo). Dirigismo estatal Marxista, a crítica ao modelo econômico de Karl Marx: 

trabalho, mercadoria, valor, exploração, mais-valia. O Direito na teoria Marxista. Escola 

Econômica Keynesiana e a de Chicago. Direito, Política e Economia. 

 

BILIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. História do pensamento econômico. São Paulo: Atlas, 2015. 

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. São Paulo: Saraiva, 2016. 

HUNT, T. História do pensamento econômico.8ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999 

SOUZA, Sérgio Augusto G. Pereira de. Premissas de Direito Econômico. São Paulo: Fórum. 

2015. 

 

BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ROSSETTI, José Paschoal, Introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 2016. 

VASCONCELOS, Márcio Antônio S. GARCIA, Manoel E. Fundamentos de Economia. 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006. 

WEYNE, Gastão Rúbio de Sá. Igualdade e Poder Econômico. São Paulo: Memória Jurídica . 

2005. 

 

CRIMINOLOGIA  

CARGA HORÁRIA: 60 h 
EMENTA: Conceito, método objeto, sistema e funções da Criminologia. História do 

pensamento criminológico. Criminologia do consenso e do conflito. Escola de Chicago. 

Associação Diferencial. Teoria da Anomia. Subcultura delinquente. Labelling Approach 

Prevenção do delito. Sistemas de reação do delito. Temas especiais de criminologia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do direito penal. Rio, Revan, 1997. 

BECKER, Howard. S. Outsiders. Nova York, Free Press, 1973.CASTRO. Lola Aniyar  

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, Lola Aniyar de.  Pensamento Criminológico. Da Criminologia Clássica à 

Criminologia dos Direitos Humanos. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-keynesiana.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-keynesiana.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-keynesiana.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-chicago.htm


  

 

 

CHRISTIE, Nils. A indústria do controle do delito. Rio, Forense, 1998 

GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 3ª edição revisada. Editora RT, 2000. 

WACQUANT, Lolc. As Prisões da Miséria, Jorge Zahar Editora, 2001. 

 

REDAÇÃO E LINGUAGEM JURÍDICA  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Técnicas básicas de redação: uso da linguagem jurídica; Siglas e abreviaturas na 

linguagem jurídica. Vernáculo e brocardos em latim. Redação oficial. Decisões judiciais: a 

linguagem das decisões e da necessidade de ser compreendida. Redação de peças jurídicas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AQUINO, Renato. Manual de português e redação jurídica. Renato Aquino, William Douglas. 6. 

Ed, Niterói: Impetus, 2017. 

CÂMARA JUNIOR, Joaquim Matoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis: Vozes, 

2015. 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de português jurídico. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática 

do discurso jurídico. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Maria Margarida e HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: Noções básicas 

para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2014. 

KOCH, Ingedore. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Cortez,1999 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. (trad.) Claúdia Schinling. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1989. 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito: (linguagem forense). Rio de janeiro: Forense, 

2014. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Iniciação ao pensamento científico. Ciência e conhecimento científico: o 

conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. O método científico: a questão do 

método, métodos científicos, métodos e técnicas de pesquisa social. Organização do trabalho 

acadêmico, registro de informações e normas da ABNT. Redação de textos de divulgação 

científica.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de direito. 14. Ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 

CARNEIRO, Maria Francisca. Metodologia da aprendizagem: aspectos, questões e 

aproximações, Curitiba: Juruá, 2017 

MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica / Marina de Andrade 

Marconi, Eva Maria Lakatos. 8. Ed. São Paulo: Atlas. 2017. 

MARTINS, Gilberto de AndradeMetodologia da investigação científica para ciências sociais 

aplicadas. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de Direito, 2.ed., São Paulo: Saraiva, 2003. 



  

 

 

PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica e Metodologia da Pesquisa Jurídica. 

Florianópolis: OAB/SC. 2007. 

 

HISTÓRIA DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 60 h 
EMENTA: A História do Direito. Direito Antigo, Direito Romano, Direito Medieval, Direito 

Anglo-saxônico, Direito Contemporâneo. Historia e Instituições Jurídica. História do Direito no 

Brasil: Brasil Colônia, Brasil Imperial e Brasil Republicano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAGNOLI, Vicente; BARBOSA, Susana Mesquita; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardi de. 

Introdução à história do direito. Atlas, 2014.COULANGES, Fustel de. A cidade antiga - estudos 

sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma. São Paulo: Hemus, 1996 

MARCOS, Rui de Figueiredo; MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, Ibsen. História do 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

NASCIMENTO, Walter Vieira. Lições de História do Direito. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense,  

2014. 

WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamento da história do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 

2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. Vol I e II. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

GROSSI, Paolo. A ordem jurídica medieval. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014. 

LOPES, José Reinaldo de Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. 

Curso de História do Direito. 3 ed. São Paulo: Método, 2013. 

 

ÉTICA, SOCIEDADE E EMBIENTE 

CARGA HORÁRIA: 60 h 
EMENTA: Análise e reflexão sobre as primeiras sociedades humanas até a consolidação dos 

princípios éticos e filosóficos das sociedades contemporâneas. O papel das ciências sociais na 

compreensão dos debates ambientais e tecnológicos, bem como seus aspectos sócio-éticos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COMPARATO, F. K. Ética: Direito, moral e religião no mundo moderno.SP: Companhia das 

Letras, 2006.  

FERRY, L. Le nouvel ordre écologique. L‘arbre, l‘animal et l‘homme. Paris: Bernard Grasset, 

1992. 

REALE, G. Corpo, alma e saúde: o conceito de homem de Homero a Platão. SP: Paulos. 2002. 

SCRUTON, R. Green Philosophy: How to think seriously about the planet. London: Atlantic 

Book, 2013. 

VOEGELIN, E. Ordem e história (Vols. I,II, III e IV). SP: É Realizações, 2ª Ed., 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KIRK, R. A política da Prudência. SP: É Realizações, 2013. 

LEFF, E. Epistemologia ambiental. 4ª Ed. SP: Cortez Editora, 2007.   

POPPER, K. Em busca de um mundo melhor. SP: Martins Fontes, 2006. 

WEBER, M. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. SP: Martin Claret, 2003. 

 

 

2º SEMESTRE 



  

 

 

 

DIREITO CIVIL I   

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Das pessoas naturais e jurídicas: personalidade, capacidade, ausência, constituição, 

domicílio, sucessão provisória e definitiva; dos bens: públicos, considerados em si mesmo, 

movei e imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos, reciprocamente 

considerados; dos fatos jurídicos: representação, condição, termo e encargo, dos defeitos do 

negócio jurídico, erro ou ignorância, dolo, coação e estado de perigo, lesão, fraude contra 

credores e invalidade do negócio jurídico, dos atos jurídicos lícitos e ilícitos, da prescrição e 

decadência e provas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro –Teoria Geral do Direito Civil. Vol. 1. 

34ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil – Parte 

Geral.  Vol. 1 – 19 Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

TARTUCE, Flávio. Lei de Introdução e Parte Geral - Vol. 1 - 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forence, 2001. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretado. São Paulo: 

Saraiva 2002. 

GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forence, 2002. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 

2005 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol 1. São Paulo: Atlas, 2005 

WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro– Introdução e Parte Geral. 8. ed., São Paulo: 

RT, 1995. 

 

TEORIA GERAL DO ESTADO E CIÊNCIA POLÍTICA 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Evolução das instituições e do pensamento político. Teorias sobre a origem da 

sociedade humana. Origem, nascimento, evolução histórica e extinção do Estado. Elementos 

essenciais do Estado. As relações entre o Estado e o Direito. Formas de Estado, formas e 

sistemas de governo. Sistemas Eleitorais. Partidos Políticos. Problemas do Estado 

Contemporâneo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elemento da Teoria Geral do Estado. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Teoria Geral do Estado e Ciência 

Política. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 

Estado. 8. ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZAMBUJA, Darcy. Introdução à Ciência Política. 1.ed. Rio de Janeiro: Globo Editora, 2008. 

______. Teoria Geral do Estado. 1.ed. Rio de Janeiro: Globo Editora, 2008. 



  

 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 5.ed. São Paulo: Celso 

Bastos Editora, 2002. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 23.ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 

______. Teoria do Estado. 10.ed. São Paulo: Malheiros, 2015 

 

DIREITO PENAL I  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: História, fundamentos, definição e delimitação do Direito Penal. Princípios 

Limitadores do Poder Punitivo. Teoria da Norma Penal. Lei Penal no Tempo. Lei Penal no 

Espaço. Conflito aparente de Normas. Teoria Geral do Delito. Conceito de Crime. Conduta 

Punível. Tipicidade Penal. Ilicitude Penal. Culpabilidade Penal. Erro de Tipo e de Proibição. 

Tentativa. Concurso de Crimes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIANCHINI, Alice. DAHER, Flávio. GOMES, Luiz Flávio. Curso de Direito Penal parte geral. 

Vol. 1, 2ª ed. Salvador. Juspodivm, 2016. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal parte geral, vol. 1. 20ª ed. São Paulo. Saraiva, 2016. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direto Penal. Parte Geral. 23ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, 1v. 

MIRABETE, Júlio Fabrini - Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, 32ª Ed. Editora Atlas, 

2016. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Trad.: Cláudia Vianna 

Garcia e José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007; 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral e parte especial. 10ª Ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014; 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral. São Paulo: RT, 2016, 1v. 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DO DIREITO  
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Sociologia Geral.O problema da autonomia: O Fisicismo. O Biologismo. O 

Psicologismo. O Sociologismo. O problema do objeto: Sociologia Enciclopédica e Sociologia 

Especial. Sociologia Material ou Cultural e Sociologia Formal. Sociologia Naturalista e 

Culturalista,  O problema do método da sociologia. A sociologia jurídica. Fundadores. Objeto. 

Teorias sociológicas do Direito. Antropologia Jurídica. Pluralismo Jurídico. Escolas 

antropológicas. Concepções de cultura. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSIS, Olney Queiroz. KÜMPEL, Vitor Frederico. Manual de Antropologia Jurídica. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Introdução à Sociologia do 

Direito. Revista dos Tribunais, 2015. 

NETO, Machado Antônio Luís. Sociologia Jurídica. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 1987. 

SHIRLEY, Roberto Weaver. Antropologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 1987. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARIA, José Eduardo. Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2008. 



  

 

 

FEBBRAJO, Alberto; LIMA, Fernando Rister de Sousa; PUGLIESI, Márcio. Sociologia do 

Direito – Teoria e Práxis. Juruá, 2015. 

WEBER, Max. A Ética Protestante e o ―Espírito‖ do Capitalismo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2004. 

______. Economia e Sociedade: Fundamentos de Sociologia Compreensiva. Brasília: UnB, 

2004. 

 

 

FILOSOFIA DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Noções de Filosofia. A Filosofia e suas implicações no estudo do Direito. 

Positivismo Jurídico e Jusnaturalismo. Principais pensadores da Filosofia do Direito. 

Hermenêutica jurídica. Métodos de interpretação. Tipos de interpretação. Interpretação e 

integração. Argumentação. Aplicação do Direito. Tipologia dos argumentos jurídicos. 

Razoabilidade da decisão. Hermenêutica e jurisprudência. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do 

direito.São Paulo: Atlas, 2005. 

BOBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito.São Paulo: Ícone, 1999. 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: 24ª edição, Forense, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KELSEN, Kans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito.São Paulo:  Saraiva, 2017. 

 

DIREITOS HUMANOS 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Origem histórica dos direitos humanos. Direitos fundamentais e direitos humanos, 

uma questão conceitual. Características dos direitos humanos. Princípio da dignidade humana. 

Os tratados internacionais de direitos humanos e sua incorporação no ordenamento jurídico 

brasileiro. Questões polêmicas do Estatuto de Roma e Tribunal Penal Internacional. Meio 

ambiente e direitos humanos. Direitos humanos, ações afirmativas e grupos vulneráveis. Política 

Nacional de Direitos Humanos. Lei de Migração e direitos humanos. Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana – CDDPH. Direitos humanos, segurança pública e cidadania. 

 

BIBLIOGRAFIABÁSICA 
BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

MAZZUOLI. Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª ed. São Paulo. 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 16ª ed. rev. ampl. 

e atual. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1993. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 

2008. 



  

 

 

LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. Barueri/SP: Manole, 2007. 

SARLET. Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. Porto 

Alegre, 2007.  

 

3º SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL II 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Introdução ao Direito das Obrigações. Classificação das obrigações. Modos de 

extinção das obrigações: pagamento, pagamento por consignação. Pagamento com sob-rogação. 

Imputação do pagamento. Dação em pagamento. Novação. Compensação. Transação. Confusão. 

Remissão das dívidas. Extinção da relação obrigacional sem pagamento. Conseqüências da 

inexecução das obrigações por fato imputável ao devedor: inadimplemento voluntário. Mora, 

perdas e danos. Cláusula penal. Transmissão das obrigações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 2. 34ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 2 – 

19 Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

TARTUCE, Flávio. Lei de Introdução e Parte Geral - Vol. 2 - 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forence, 2002. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 

2005 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol 2. São Paulo: Atlas, 2005 

 

DIREITO PENAL II  
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Princípios Gerais da Pena. Penas Privativas de Liberdade. Penas Restritivas e 

Direito. Penas Pecuniárias. Aplicação da Pena. Concurso de Crimes. Suspensão Condicional da 

Pena. Livramento Condicional. Efeitos da Condenação. Medidas de Segurança. Extinção da 

Punibilidade. Prescrição. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIANCHINI, Alice. DAHER, Flávio. GOMES, Luiz Flávio. Curso de Direito Penal parte geral. 

Vol. 1, 2ª ed. Salvador. Juspodivm, 2016. 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal parte geral, vol. 1. 20ª ed. São Paulo. Saraiva, 2016. 

JESUS, Damásio E, de. Direito Penal. Parte Geral, 36ª ed. Saraiva, São Paulo, 2015.  

MIRABETE, Júlio Fabrini - Manual de Direito Penal Parte Geral, vol. 1, 32ª Ed. Editora Atlas, 

2016.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Trad.: Cláudia Vianna 

Garcia e José Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007; 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral e parte especial. 10ª Ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014; 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral. São Paulo: RT, 2016, 1v. 

 



  

 

 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

CARGA HORÁRIA: 60 h. 

EMENTA: A questão ética fundamental: o fenômeno humano e a liberdade. As relações entre 

ética e direito. Da Deontologia Jurídica. A ética profissional na atividade da Magistratura, 

Ministério Público e advocacia. O Estatuto da OAB e o Código de ética e disciplina. Advocacia 

pública e privada. Da bioética.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, Rui. O dever do advogado: posse de direitos pessoais. 1ª ed. São Paulo: Martin 

Claret, 2006. 

COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 

NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Bauru: Edipro, 2009. 

RIOS, T. A. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 2004. 

VASQUEZ, A. S. Ética. 23ª.ed. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2002. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Atividades e funções do Estado. O direito administrativo: sua posição, fontes, 

conceito e sua codificação. Sujeitos de direito administrativo. A administração pública direita e 

indireta. Entidades administrativas e órgãos públicos.Federação e descentralização 

administrativa. Teoria geral do serviço público. Poder de polícia. Servidores Públicos: Agentes 

administrativos e agentes políticos. Responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.Rio de Janeiro: 

Lúmken Júris, 31ª . ed. 2017. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2017. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo.São Paulo: Malheiros, 2015. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2008. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MOTTA. Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: A Constituição. O Constitucionalismo. Poder Constituinte. Poder Constituinte 

Originário. Poder Constituinte Derivado. Mutação Constitucional. Das normas constitucionais. 

Espécies. Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação Constitucional. Elementos tradicionais de 

interpretação. Elementos atuais. Princípios específicos de interpretação constitucional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



  

 

 

ARAÚJO, Luiz Alberto David. JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 

21.ed. São Paulo: Verbatim, 2017. 

SARMENTO, Daniel. NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito Constitucional. Teoria, história 

e métodos de trabalhos. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Fórum, 2014. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / 

Supremo Tribunal Federal. — 5. ed. atual. até a EC 90/2015. — Brasília : STF, Secretaria de 

Documentação, 2016. Modo de acesso: <http://www.stf.jus.br/aconstituicaoeosupremo/>. 

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 

2012. 

SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 

2.ed. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2017. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DIREITO INDÍGENA  

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Noções preliminares necessárias à introdução da temática indígena. Evolução 

Histórica do Direito Indigenista. Brasil Colônia, Império e República. A questão da escravidão, 

cidadania e terras. A Assembleia Nacional Constituinte. Os direitos constitucionais indígenas. Os 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos dos povos indígenas. O Direito Indígena 

Contemporâneo. A demarcação de terras indígenas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil. História, Direitos e Cidadania. Claroenigma, 

2013. 

KAYSER, Hartmut-Emanuel. Direito dos Povos Indígenas do Brasil. Sergio Fabris, 2010. 

MARÉS, Carlos Frederico Marés de Souza. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito. 

Juruá, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUNHA, Manuela Carneiro da. O futuro da Questão Indígena. Estudos Avançados, 1994. 

Disponível em  <http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a16.pdf>. 

JUNQUEIRA, Carmen. Antropologia Indígena: uma introdução, história dos povos indígenas no 

Brasil. São Paulo: Educ, 1991. 

MONTANARI JR., Isaias. Demarcação de Terras Indígenas e Cooperação Internacional. Juruá, 

2013. 

SANTILLI, Juliana. Os Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre. Editor Sergio Antonio 

Fabris, 1993. 

SILVEIRA, Edson Damas. Meio Ambiente, Terras Indígenas e Defesa Nacional. Direitos 

fundamentais em tensão nas fronteiras da Amazônia Brasileira. Juruá, 2010. 

WOLKMER, Antonio Carlos (org.). Direito e Justiça na América Indígena: da Conquista à 

colonização. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 1998. 

 

4º SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL III 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a16.pdf


  

 

 

EMENTA 

Noções gerais de responsabilidade civil. Elementos da responsabilidade civil. Causas 

excludentes da responsabilidade civil subjetiva. Responsabilidade civil objetiva. 

Responsabilidade civil por ato de terceiro. Responsabilidade civil pelo fato da coisa ou do 

animal. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil contratual. Da indenização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidade civil, Ed. Atlas, 2007 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil.  São Paulo: Saraiva, 2016. 

PAMBLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUIAR DIAS, José de, Da responsabilidade civil, 11ª edição, Rio de Janeiro, Renovar, 2006. 

LIMA, Alvino, Culpa e risco, Ed. RT., 1999. 

NORONHA, Fernando, Direito das Obrigações, São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. A trajetória Constitucional brasileira. A 

Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição da República Federativa de 1988. Dos 

princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: Dos Direitos e deveres 

individuais e coletivos. Dos direitos sociais. Do direito de nacionalidade. Dos direitos de 

cidadania. Garantias Constitucionais. Da Ordem Social. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAÚJO, Luiz Alberto David. JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 

21.ed. São Paulo: Verbatim, 2017. 

DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5.ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. Malheiros: São Paulo, 2017. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / 

Supremo Tribunal Federal. — 5. ed. atual. até a EC 90/2015. — Brasília : STF, Secretaria de 

Documentação, 2016. Modo de acesso: <http://www.stf.jus.br/aconstituicaoeosupremo/>. 

SARMENTO, Daniel. NETO, Cláudio Pereira de Souza. Direito Constitucional. Teoria, história 

e métodos de trabalhos. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Fórum, 2014. 

SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro – Evolução Institucional. São Paulo: 

Malheiros, 2011. 

SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 

2.ed. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2017. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Dos atos administrativos: conceito, características, classificação, requisitos, 

invalidade, atos nulos e anuláveis. Da licitação. Dos contratos administrativos: conceito, 



  

 

 

espécies, controle e fiscalização. Do controle da administração pública: conceito, modalidade, 

privilégios da administração pública em juízo. Limitações da propriedade privada. 

Desapropriação. Domínio público. Bens públicos. Recursos naturais. Perspectivas do direito 

administrativo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Lúmken Júris, 31ª , edição. 2017. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CRETELA, Júnior. Curso de Direito Administrativo.São Paulo: Forense, 2001. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2008. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 

LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

MOTTA,Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005. 

 

DIREITO PENAL III  
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Teoria geral da parte especial. Os tipos penais e a proteção dos bens jurídicos. 

Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a organização do trabalho. 

Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a fé 

pública. Crimes contra a administração pública.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal parte especial. Vol. 2 e 3. São Paulo. Saraiva, 2015. 

MIRABETE, Júlio Fabrini - Manual de direito penal parte especial, vol. e, 32ª Ed. Editora Atlas, 

2015.  

ZAFFARONI, Eugênio Raul & PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal. Parte 

Especial. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. 

PRADO, Luis Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro.Parte Geral. 5ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, 3v. 

ZAFFARONI, Eugênio Raul & PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal. Parte 

Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Noções introdutórias e históricas. O direito processual como ciência, suas 

características e fontes. Compreensão do fenômeno jurisdicional, do processo como instrumento 

da realização da jurisdição e da ação como provocação da jurisdição. Princípios gerais do direito 

processual. Tutela constitucional do processo. Jurisdição e princípios fundamentais. Noções de 

competência, ação e processo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



  

 

 

ALVIM, José Eduardo C. Elementos de Teoria Geral do Processo. 19ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017. 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria Geral do Processo.31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo e outros. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2016. 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do Processo. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

DIREITO AGRÁRIO 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Conceito do direito agrário e atividade agrária. Fundamentos econômicos e sociais. 

As grandes diretrizes jurídicas: reforma agrária e desenvolvimento rural. A reforma agrária no 

Brasil. A função social da propriedade rural.  Terras públicas e terras particulares. Áreas de 

conflito de terras. Imóvel rural. A "propriedade familiar".  Módulo rural. Empresa rural; O 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; Colonização - pública e 

particular. Incentivos e legislação pertinente. A Transamazônica e o processo colonizador. 

Imigração. As migrações internas e o êxodo rural; A desapropriação para fins da Reforma 

Agrária; A função do imposto territorial rural - ITR; Uso ou posse temporária da terra. O 

arrendamento rural. A parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SCAFF, Fernando Campos. Direito Agrário - Origens, Evolução e Biotecnologia. Ed. Atlas, São 

Paulo, 2017. 

MARQUES, Benedito Ferreira;  SILVA, Carla Regina. Direito Agrário Brasileiro - 12ª Ed. Atlas, 

São Paulo 2016. 

OPITZ, Silvia C. B., OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 10.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DE-MATTIA, Fábio Maria. Especialidade do Direito Agrário. São Paulo, 1992. Capítulo sobre 

atividade agrária, empresas agrárias, estabelecimento (tese na FDUSP). 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Extrativismo no Direito Agrário Brasileiro. 

São Paulo, 1981 (tese de doutorado na FDUSP). 

PACHECO BARROS Wellington, Curso de Direito Agrário, Volume I, 5ª ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado 2007; 

 

 

5º SEMESTRE 

 

DIREITO PENAL IV 
CARGA HORÁRIA: 60h 



  

 

 

EMENTA: Lei das contravenções penais. Lei dos crimes hediondos. Lei do crime organizado. 

Lei da lavagem de dinheiro. Crimes de trânsito. Abuso de autoridade Crimes previstos no 

estatuto do desarmamento. Interceptação telefônica. Terrorismo. Tortura. Lei de drogas.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPEZ, Fernando. Legislação penal especial. Vol. 4. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

JESUS, Damásio E de. Lei das Contravenções Penais Anotada. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5ª ed. 

Salvador: JusPODIVM, 2017.  

 

BILBIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. 

PRADO, Luis Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005. 

ZAFFARONI, Eugênio Raul & PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal. Parte 

Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005 

 

DIREITO CIVIL IV 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Teoria geral dos contratos. Conceito e requisitos. Classificações gerais. Formação, 

conteúdo, perfeição, interpretação, imprevisão e revisão dos contratos. Princípios fundamentais. 

Efeitos quanto às partes e terceiros. Compra e venda. Permuta. Doação. Locação. Empreitada. 

Empréstimo. Depósito. Mandato. Do transporte. Seguro. Jogo e aposta. Fiança. Contratos 

inominados. Figuras especiais. Declarações unilaterais de vontade: títulos ao portador, promessa 

de recompensa, gestão de negócios. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria das obrigações contratuais. 33 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 3v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 16ª ed., São 

Paulo: Atlas. 2016 2v. 4v. 

GOMES, Orlando. Obrigações. 17 ed. rev., atual e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETTI, Emilio. Teoria geral das obrigações. Trad. Francisco José Galvão Bruno. Campinas: 

Bookseller, 2016 

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamento do direito das obrigações; 

introdução à responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: O processo penal no Estado Democrático de Direito. A humanização do processo 

penal. Princípios Constitucionais processuais penais e direitos fundamentais do acusado. 

Sistemas de processo penal. Fontes e interpretação da lei processual penal. Aplicação da lei 

processual no tempo e no espaço. Inquérito Policial. Audiência de custódia. Jurisdição e 

Competências. Incidentes processuais. Prova. Ação civil ex delicto. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 



  

 

 

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição 

Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3ª ed, ver. Atual. E ampl. São Paulo: Atlas, 2016, 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de – Comentário do Código de Processo Penal, 3.ª edição, UCP, 

Lisboa, 2009. 

BELEZA, Teresa Pizarro - Apontamentos de Processo Penal (com a colaboração de outros 

autores), 3 volumes, AAFDL, Lisboa, 1995 

.SILVA, Germano MARQUES DA - Curso de Processo Penal,3 volumes, Verbo, Lisboa, vol. I (5ª 

ed.) 2008, vol. II  (4ª ed.) 2008, vol. III (2ª ed.) 2000 . 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Das normas processuais civis. Da função jurisdicional. Dos Sujeitos do Processo. 

Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Do Juiz e dos auxiliares da Justiça. Do Ministério 

Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria Pública. Dos atos processuais. Da formação, 

suspensão e extinção do processo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENHART, Sérgio Cruz. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20ª ed. rev., reformulada e 

atualizada. São Paulo: Atlas. 2017. 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. Salvador: 

JusPodivm, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Forense. Volumes: 01 a 03, 

2016. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. Saraiva. Volumes: 01 a 03, 2016. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de direito processual civil. 2016. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL III 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Da organização do Estado. Da estrutura básica da Federação. O Federalismo 

brasileiro e sua assimetria. Repartição de Competências dos entes federativos. Intervenção 

federal e estadual. Da divisão orgânica do Poder: Poder Executivo. Poder Legislativo. Poder 

Judiciário. Das funções essenciais à justiça. Divisão Orgânica do Poder do Estado e Município. 

Direito Constitucional Estadual. A atuação estadual no processo de reforma da Constituição 

Federal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAÚJO, Luiz Alberto David. JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 

21.ed. São Paulo: Verbatim, 2017. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 



  

 

 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / 

Supremo Tribunal Federal. — 5. ed. atual. até a EC 90/2015. — Brasília : STF, Secretaria de 

Documentação, 2016. Modo de acesso: <http://www.stf.jus.br/aconstituicaoeosupremo/>. 

RORAIMA. Constituição. Constituição do Estado de Roraima. Modo de acesso: 

<http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Leis_em_PDF/const.estadual.pd> 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO III 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA:Estado e Políticas Públicas. Ética e moralidade na Administração Pública. 

Improbidade administrativa. O combate à corrupção na Administração Pública. Ilícitos 

administrativos. Sindicância. Processo administrativo: conceito, requisitos, princípios, 

classificação, espécies e fases. Administração pública nos Poderes Judiciário e Legislativo e no 

Ministério Público. A atuação administrativa do Conselho Nacional de Justiça, Conselho 

Nacional do Ministério Público e dos tribunais de contas. 

Perspectivas do direito administrativo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Lúmken Júris, 31ª , edição. 2017. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CRETELA, Júnior. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 2001. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2008. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 

LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

MOTTA,Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005. 

 

6º SEMESTRE 

 

DIREITO DO TRABALHO  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Direito do trabalho: evolução histórica, conceito, natureza jurídica, fontes e 

princípios. Aplicação e interpretação das normas trabalhistas. Contrato de trabalho. Segurança e 

medicina do trabalho. Espécies de trabalhadores Salário e remuneração. Alterações das 

condições de trabalho. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Duração do trabalho. 

Repouso semanal remunerado. Férias. Estabilidade. FGTS. Extinção do contrato de trabalho. 

Aviso prévio. Organização Sindical. Liberdade Sindical e Representação de Trabalhadores nos 

Locais de Trabalho. Conflitos Coletivos de Trabalho. Autonomia Coletiva dos Grupos. 

Negociação Coletiva. Acordos e convenções coletivas. Formas de Composição de Conflitos 

Coletivos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 22ª ed. São Paulo: Atlas. 2006. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR. 2016 

http://www.stf.jus.br/aconstituicaoeosupremo/


  

 

 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. Curitiba: Juruá, 2015. 

SUSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. TEIXEIRA FILHO, João de 

Lima. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19 ed. São Paulo: Saraiva. 

2004. 

MARANHÃO, Délio; CARVALHO, Luiz Inácio Barbosa. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antônio Carlos. Introdução ao direito do trabalho. 

8ª. ed., São Paulo: LTr, 2000. 

 

DIREITO CIVIL V 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: A constitucionalização da posse e da propriedade. Posse e sua proteção: 

classificação, aquisição, interditos possessórios, percepção dos frutos, retenção de benfeitorias, 

perda da posse. Propriedade e sua proteção: propriedade, classificação, aquisição da propriedade 

móvel e imóvel, aquisição por usucapião, limitações do direito de propriedade, direito de 

vizinhança, condomínio ordinário e especial. Incorporação imobiliária, perda da propriedade. 

Direitos reais sobre coisa alheia. Usufruto. Uso. Habilitação. Renda constituída sobre imóvel. 

Servidão. Direitos de superfície. Enfiteuse. Direitos reais de garantia. Hipoteca. Penhor. 

Anticrese. Direitos reais de aquisição. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 4v. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil. São 

Paulo: Saraiva, 2017, 5v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 17 ed. São Paulo: Atlas. 2016. 5v. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETTI, Emilio. Teoria geral das obrigações. Trad. Francisco José Galvão Bruno. Campinas: 

Bookseller, 2016 

GOMES, Orlando. Obrigações. 17 ed. rev., atual e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. São Paulo: RT. 2006. 4v. 

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamento do direito das obrigações; 

introdução à responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL Il 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: As partes no processo penal. Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. 

Citações e intimações. Sentença. Procedimentos. O rito do júri. Nulidades. Recursos em 

espécie. Ações de impugnação. Reabilitação. Homologação de sentença estrangeira para 

efeitos penais. Carta rogatória.    

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

TOURINHO FILHO; Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 



  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de – Comentário do Código de Processo Penal, 3.ª edição, UCP, 

Lisboa, 2009. 

BELEZA, Teresa Pizarro - Apontamentos de Processo Penal (com a colaboração de outros 

autores), 3 volumes, AAFDL, Lisboa, 1995 

.SILVA, Germano MARQUES DA - Curso de Processo Penal,3 volumes, Verbo, Lisboa, vol. I (5ª 

ed.) 2008, vol. II  (4ª ed.) 2008, vol. III (2ª ed.) 2000 . 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL IV 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Controle de Constitucionalidade Federal e Estadual. Da Administração Pública. Das 

Finanças Públicas e do Orçamento. Da Ordem Econômica. Atos das disposições gerais. Atos das 

disposições constitucionais transitórias: definição, considerações gerais e dispositivos mais 

relevantes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAÚJO, Luiz Alberto David. JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 

21.ed. São Paulo: Verbatim, 2017. 

BARROSO, Luis Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / 

Supremo Tribunal Federal. — 5. ed. atual. até a EC 90/2015. — Brasília : STF, Secretaria de 

Documentação, 2016. Modo de acesso: <http://www.stf.jus.br/aconstituicaoeosupremo/>. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. Estudos 

de Direito Constitucional. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Da tutela provisória. Do procedimento comum: da petição inicial; da improcedência 

liminar do pedido; da audiência de conciliação ou de mediação; da contestação; da reconvenção; 

da revelia; das providências preliminares e do saneamento; do julgamento conforme o estado de 

processo; da audiência de instrução e julgamento; das provas; da sentença e da coisa julgada; da 

liquidação de sentença. Do cumprimento de sentença. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENHART, Sérgio Cruz. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

BODART. Bruno Vinícius da Rós. Tutela de Evidência: Teoria da Cognição, análise econômica 

do direito processual e comentários sobre o novo CPC. 2ª ed. rev., atual. e ampliada. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. (Coleção Liebman/ coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier e 

Eduardo Talamini) 

DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20ª ed. rev., reformulada e 

atualizada. São Paulo: Atlas. 2017. 



  

 

 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. Salvador: 

JusPodivm, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Forense. Volumes: 01 a 03, 

2016. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. Saraiva. Volumes: 01 a 03, 2016. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de direito processual civil. 2016. 

 

DIREITO ECONÔMICO  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA:Conceito, objeto, método e autonomia. Constituição econômica. Ordem jurídico-

econômica. Intervenção do Estado no domínio econômico. Empresa e poder econômico. 

Empresas estatais. Regime de economia de mercado. O Direito da concorrência. Órgãos 

brasileiros de defesa da concorrência. Atuação do CADE e do Poder Judiciário na defesa da 

Concorrência. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Luiz Carlos Barnabé de. Introdução ao Direito Econômico.4 ed. São Paulo: Saraiva. 

2012. 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. 

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito Econômico. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva. 

2017. 

OLIVEIRA, Amanda Flávio de. O direito da concorrência e o Poder Judiciário. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAUJO, Eugenio Rosa de. Direito Econômico. 4 ed. Impetus. 2010. 

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco (Coord.). Temas de Direito da Concorrência. Belo 

Horizonte: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – Pós-graduação, 

2015. 

_______________________________________. Lei de proteção da concorrência: comentários 

àlei antitruste. 2ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 2001. 

 

7º SEMESTRE 

 

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA:Princípios processuais constitucionais. Análise processualística das seguintes ações: 

Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data mandado de injunção e ação popular. 

Aspectos processuais das ações do Controle de constitucionalidade das leis: ADI, ADC, ADPF. 

A competência constitucional dos tribunais. Outros instrumentos processuais constitucionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



  

 

 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 12ª edição. São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2016. 

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito Processual Constitucional. 7.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

GONÇALVES Correia, Marcus Orione. Direito Processual Constitucional. 4.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011 

SIQUEIRA JR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALCÂNTARA MACHADO, Carlos Augusto. Mandado de Injunção. Um instrumento de 

Efetividade da Constituição. São Paulo: Atlas, 2014. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. Malheiros: São Paulo, 2017. 

ANDOLINA, Ítalo Augusto. O papel do processo na atuação do ordenamento constitucional e 

transnacional. Revista de Processo, n° 87/63-69. 

APPIO, Eduardo. Hábeas corpus no cível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 

 

DIREITO CIVIL VI 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Do direito pessoal: do casamento. Das relações de parentesco. Do direito 

patrimonial. Do regime de bens entre os cônjuges. Do usufruto e da administração de bens de 

filhos menores. Dos alimentos. Do bem de família. Da união estável. Da tutela e da curatela. Da 

adoção e da guarda. Princípios gerais do direito sucessório. Sucessão legítima. Sucessão 

testamentária. Inventário e partilha. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017. 5v e 6v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de família. São Paulo: Atlas. 2016. 6v e 7v.. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. Estudos de Direito de Família e Pareceres de Direito Civil. Rio de 

Janeiro. Forense. 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol.VI - Direito de Família.São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. São Paulo: RT. 2004. 5v e 6v. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, 6v. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha . Princípios norteadores do direito de família. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2005.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

CARGA HORÁRIA: 60 h 



  

 

 

EMENTA: Dos procedimentos especiais. Dos procedimentos de jurisdição voluntária. Do 

processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução; dos embargos à 

execução; da suspensão e da extinção do processo de execução. Dos processos nos Tribunais e 

dos meios de impugnação das decisões judiciais. Das disposições finais e transitórias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENHART, Sérgio Cruz. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20ª ed. rev., reformulada e 

atualizada. São Paulo: Atlas. 2017. 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 

Salvador: JusPodivm, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Forense. Volumes: 01 a 03, 

2016. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. Saraiva. Volumes: 01 a 03, 2016. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de direito processual civil. 2016. 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  
EMENTA: Direito processual do trabalho: histórico, conceito, princípios constitucionais 

fundamentais e princípios próprios, peculiaridades. Organização e competências da justiça do 

trabalho. Dissídios individuais. Audiência. Provas. Sentença. Procedimentos especiais. Recursos. 

Processo de execução. Dissídio coletivo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARRION, Valentin. Comentários à CLT. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GIGLIO, Wagner. Direito processual do trabalho.São Paulo: LTr, 2015. 

MALTA, Chistovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista. São Paulo: LTr, 2015. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. São Paulo: Atlas, 2016. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 29ª Ed.São Paulo: 

Saraiva. 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos Trabalhistas. São Paulo: Atlas. 2015 

SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr. 2014 

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr. 

2014 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL IlI 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Execução penal. Atribuições da Polícia Federal. Identificação criminal. 

Aspectos processuais da Interceptação telefônica, lavagem de dinheiro, organização 

criminosa e juízos colegiados. Deleção premiada e os modernos mecanismos de produção 

de prova. Violência doméstica e familiar contra mulher.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



  

 

 

CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 

2009. 

LIMA. Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5ª ed. 

Salvador: JusPODIVM, 2017. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de – Comentário do Código de Processo Penal, 3.ª edição, UCP, 

Lisboa, 2009. 

BELEZA, Teresa Pizarro - Apontamentos de Processo Penal (com a colaboração de outros 

autores), 3 volumes, AAFDL, Lisboa, 1995 

.SILVA, Germano MARQUES DA - Curso de Processo Penal,3 volumes, Verbo, Lisboa, vol. I (5ª 

ed.) 2008, vol. II  (4ª ed.) 2008, vol. III (2ª ed.) 2000 . 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA I – SIMULADA– CÍVEL I  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA:Análise teóricada prática jurídica cível através da forma de estruturação das peças 

jurídicas (introdução, desenvolvimento e conclusão). Modo de construção das peças jurídicas: 

Competência, do direito, dos fatos, do valor da causa.Produção de procuração ad judícia, 

declaração de insuficiência econômica e substabelecimento. Produção de peças a partir de 

situações hipotéticas. Produção de peças e recursos na área cível. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de.Prática no processo civil : cabimento, ações diversas, 

competência, procedimentos, petições, modelos  21. ed., rev. e atual. --São Paulo:Atlas, 2017. 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual civil anotada.8. ed., rev., atual, 2017. 

CAMPOS, Nelson Renato Palaia Ribeiro de. Técnica da petição inicial. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense – Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 

2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MACHADO, Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 

parágrafo. Barueri-SP: Manole, 2012.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil v.2: processo 

de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2012.  

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA I – REAL – CÍVEL I -  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica cível através de atividades reais prestadas pelos 

estagiários no atendimento à população carente e na solução de problemas jurídicos. Elaboração 

de peças processuais, simuladas ou não, em primeiro grau e em grau recursal. Acompanhamento 

processual. Exame de autos findos no NPJ. Simulação de audiências. Simulação de defesa oral. 

Participação em audiências de instrução e julgamento cíveis de primeiro grau e em julgamentos 

do pleno do tribunal de justiça, sendo esse fato comprovado por meio de certidão emitida pelo 

órgão judicial. Visitas acompanhadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Mediação e 

conciliação. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de.Prática no processo civil : cabimento, ações diversas, 

competência, procedimentos, petições, modelos  21. ed., rev. e atual. --São Paulo:Atlas, 2017. 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual civil anotada.8. ed., rev., atual, 2017. 

CAMPOS, Nelson Renato Palaia Ribeiro de. Técnica da petição inicial. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense – Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 

2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MACHADO, Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 

parágrafo. Barueri-SP: Manole, 2012.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil v.2: processo 

de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2012.  

 

8º SEMESTRE 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: O Estado e o Poder de Tributar. Tributação, Direito Tributário  e Tributo. Espécies 

Tributárias. Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. Sistema e 

Princípios Constitucionais Tributários. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 

Competência Tributária. Obrigação Tributária. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8.ed. Revista e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BALTHAZAR, Ubaldo Cesar; MOTA, Sérgio R.Ferreira. Manual básico de Direito Tributário 

ilustrado, Fpolis: Editora Insular, 2016 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 7. ed. Rio de Janeiro-São 

Paulo: Renovar, 2000. 

 

DIREITO EMPRESARIAL I 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Conceito. Histórico. Atos de comércio. Comerciante: qualidade, prerrogativas e 

obrigações. Empresa e empresário. Registro de comércio. Propriedade industrial. Comerciante 

individual. Títulos de crédito no direito brasileiro.Arbitragem comercial.Comércio eletrônico. 

Comércio exterior. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. I e II. São Paulo: Saraiva. 2016.  

MARTINS, Fran; ABRAÃO, Carlos Henrique. Curso de Direito Comercial. 30ª ed. São Paulo: 

Forense. 2016. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva. 2015. 1 e 2v. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo: Atlas, 13 ed., 2012. 

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. São Paulo: Atlas, 6 ed., 2012. 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 

2 ed., 2012. 

 

DIREITO FINANCEIRO  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Definição e conteúdo do Direito Financeiro. Aspectos constitucionais. Competência 

legislativa. Princípios orçamentários. Atividade Financeira do Estado e sua evolução. Sistema 

Financeiro Nacional. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento Público. Crédito Público. 

Responsabilidade Fiscal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CREPALDI, Sílvio et al. Direito financeiro: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de direito financeiro e tributário.14. ed.- Imprenta: 

São Paulo, Saraiva, 2016. 

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 7. ed., rev., atual. e ampl.  São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário - 

Imprenta: Rio de Janeiro, Renovar, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FURTADO, J. R. Caldas. Elementos de direito financeiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

ROSA JR., Luiz Emygdio. Manual de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro/São Paulo: 

Renovar, 1998. 

SOUTO MAIOR BORGES, José. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 

1998. 

 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA I -  TCC I 

CARGA HORÁRIA: 30h 

EMENTA: Epistemologia do Conhecimento Científico. Sistematização do processo de 

pesquisa. Normas da ABNT. ELaboração de um projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. 

Especificidades do projeto de pesquisa na área do Direito. O projeto da monografia. Elaboração 

do projeto de pesquisa da monografia final do curso de Direito.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de direito. 14. Ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 

CARNEIRO, Maria Francisca. Metodologia da aprendizagem: aspectos, questões e 

aproximações, Curitiba: Juruá, 2017 

MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica / Marina de Andrade 

Marconi, Eva Maria Lakatos. 8. Ed. São Paulo: Atlas.2017. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2016;001080493
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2013;000983238


  

 

 

MARTINS, Gilberto de AndradeMetodologia da investigação científica para ciências sociais 

aplicadas. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar um Projeto de Pesquisa. 4. Ed. São Paulo. Atlas, 2002. 

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da Pesquisa no 

Direito. 3. Ed., São Paulo: Saraiva, 2006. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa. 35. Ed., Petrópolis: Vozes, 2008. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22. Ed. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

CARGA HORÁRIA:60h 

EMENTA: A sociedade internacional. Origens históricas do direito internacional público. 

Conceito, denominações e divisões. Relação entre o direito internacional público e o direito 

interno. Fundamento e fontes do direito internacional público. Direito dos Tratados. Direito 

diplomático. Personalidade jurídica internacional. O Estado no direito internacional público. 

Contencioso internacional. Litígios internacionais, guerra e neutralidade. Organizações 

internacionais. Os indivíduos e o direito internacional. Domínio público internacional.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAZZUOLI. Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª ed. São Paulo. 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004. Vol.I e II. 

REZEK, J. F. Curso elementar de direito internacional público. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A obrigação universal de desarmamento nuclear. 

Brasília: Funag, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2000. 

AGO, Roberto. Características gerais da Comunidade Internacional e do seu direito. Revista 

―Seqüência‖ – Curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC, n.° 56 (2008). 

ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de Direito internacional Público. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA II – SIMULADA – CÍVEL II  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA:Técnicas de estruturação das peças jurídicas (introdução, desenvolvimento e 

conclusão). Modo de construção das peças jurídicas: Competência, do direito, dos fatos, do valor 

da causa. Produção de peças a partir de situações hipotéticas. Produção de peças simuladas na 

área de direito constitucional, administrativo e tributário. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de.Prática no processo civil : cabimento, ações diversas, 

competência, procedimentos, petições, modelos  21. ed., rev. e atual. --São Paulo:Atlas, 2017. 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual civil anotada.8. ed., rev., atual, 2017. 

CAMPOS, Nelson Renato Palaia Ribeiro de. Técnica da petição inicial. São Paulo: Saraiva, 

2017. 
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http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-37643?func=full-set-set&set_number=001135&set_entry=000008&format=999


  

 

 

CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense – Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 

2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2010.  

MACHADO, Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 

parágrafo. Barueri-SP: Manole, 2012.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil v.2: processo 

de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 734 p.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2012.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. 1v 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA II – REAL – CÍVEL II  

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica cível através de atividades reais prestadas pelos 

estagiários no atendimento à população carente e na solução de problemas jurídicos. Elaboração 

de peças processuais, simuladas ou não, em primeiro grau e em grau recursal. Acompanhamento 

processual. Exame de autos findos no NPJ. Simulação de audiências. Simulação de defesa oral. 

Participação em audiências de instrução e julgamento cíveis de primeiro grau e em julgamentos 

do pleno do tribunal de justiça, sendo esse fato comprovado por meio de certidão emitida pelo 

órgão judicial. Visitas acompanhadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de.Prática no processo civil : cabimento, ações diversas, 

competência, procedimentos, petições, modelos  21. ed., rev. e atual. --São Paulo:Atlas, 2017. 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual civil anotada.8. ed., rev., atual, 2017. 

CAMPOS, Nelson Renato Palaia Ribeiro de. Técnica da petição inicial. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense – Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 

2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHACON, Luis Fernando Rabelo. Manual de prática forense civil. São Paulo: Saraiva, 2010.  

MACHADO, Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 

parágrafo. Barueri-SP: Manole, 2012.  

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil v.2: processo 

de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 734 p.  

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2012.  

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. 1v 

 

9º SEMESTRE 

 

DIREITO ELEITORAL 

CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA: Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 1965 e respectivas atualizações). Domicílio 

eleitoral. Elegibilidade e inelegibilidade. Recursos eleitorais. Pressupostos de admissibilidade, 

javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-38887?func=service&doc_number=001086717&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-38887?func=service&doc_number=001086717&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-38889?func=service&doc_number=001086717&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-38889?func=service&doc_number=001086717&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-38889?func=service&doc_number=001086717&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-37643?func=full-set-set&set_number=001135&set_entry=000008&format=999


  

 

 

efeitos e prazos. Recursos perante as juntas e juízos eleitorais e tribunais regionais. Crimes 

eleitorais. Conceito, natureza e classificação. Tipos previstos na legislação eleitoral. Processo 

penal eleitoral. Investigação criminal eleitoral. Ação penal. Competência criminal em matéria 

eleitoral. Rito processual penal eleitoral. Invalidação e nulidade de atos eleitorais. Lei das 

Eleições (Lei n. 9.504, de 1997). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGRA, Walber de Moura.Manual prático de direito eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 

ALVIM, Frederico Franco. Curso de direito eleitoral. Curitiba: Juruá, 2016. 

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito Eleitoral. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

BRASIL. Codigo Eleitoral. Código Eleitoral: Lei n. 4.737/65. Organização Juarez de Oliveira. 

São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O que é voto distrital. Porto Alegre: Fabris. 2014 

DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e inelegibilidade. São Paulo: Dialética. 2012. 

MEZZAROBA, Orides. Comentários ao Art. 17 da CF de 1988. In: CANOTILHO, J. J. A 

Constituição Brasileira Comentada. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Direito internacional privado. Noções básicas do direito internacional privado. 

Direito internacional privado e as disciplinas jurídicas afins. Conceito. Fontes. Codificação 

internacional. Condição jurídica do estrangeiro. Conflitos de lei no espaço. Cooperação 

internacional. Homologação de sentença estrangeira. Extradição. Os direitos fundamentais no 

âmbito do direto internacional privado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Privado. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2017. 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado – Teoria e Prática. 18.ed. São 

Paulo. Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEL‘OMO, Florisbal de Souza; JÚNIOR, Augusto Jaeger. Curso de Direito Internacional 

Privado. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

FRAGA, Milor. Comentários ao Estatuto do Estrangeiro. Rio de Janeiro: Forense, 1982. 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito internacional privado. 30v. São 

Paulo: Bookseller, 2002. 

STRENGER. Direito Internacional Privado. São Paulo: LTr, 2005. 

 

DIREITO EMPRESARIAL II 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Sociedades empresariais. Sociedade não personificada. Sociedade em conta de 

participação. Da sociedade personificada. Da sociedade simples. Sociedade em nome coletivo. 

Sociedade limitada. Sociedade anônima. Sociedade em comandita por ações. Sociedade 

cooperativa. Sociedade coligadas. Liquidação da sociedade. Transformação, incorporação, fusão 

e cisão de sociedades. Sociedade dependente de autorização: sociedade nacional e estrangeira. 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-42883?func=full-set-set&set_number=001168&set_entry=000005&format=999
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-43409?func=full-set-set&set_number=001172&set_entry=000008&format=999


  

 

 

Estabelecimento. Dos institutos complementares: registro, nome empresarial, prepostos, 

escrituração. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário; Rio de Janeiro: Renovar, 15ª edição. 2017. 

COELHO, Fábio Ulhoa.Curso de Direito Comercial. Vol. I e II. São Paulo: Saraiva. 2016. 

MARTINS, Fran; ABRAÃO, Carlos Henrique. Curso de Direito Comercial. 30ª ed. São Paulo: 

Forense. 2016. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva. 2015. 1 e 2v. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo: Atlas, 13 ed., 2012. 

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. São Paulo: Atlas, 6 ed., 2012. 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 

2 ed., 2012. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Crédito tributário e Lançamento. Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito 

Tributário. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Processo Administrativo e Judicial 

Tributário. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. Administrativo e Judicial. 10.ed. 

Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8.ed. Revista e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BALTHAZAR, Ubaldo Cesar; MOTA, Sérgio R.Ferreira. Manual básico de Direito Tributário 

ilustrado, Fpolis: Editora Insular, 2016 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 7. ed. Rio de Janeiro-São 

Paulo: Renovar, 2000. 

 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA - TCC II 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: Adequação da monografia às normas técnicas vigentes no país, aos regulamentos 

internos da UERR e ao vernáculo. Sistematização da pesquisa bibliográfica e documental. 

Realização do desenvolvimento e estruturação da monografia. Conclusão. Defesa da 

monografia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para 

os cursos de direito. 14. Ed. São Paulo: Saraiva. 2016. 

CARNEIRO, Maria Francisca. Metodologia da aprendizagem: aspectos, questões e 

aproximações, Curitiba: Juruá, 2017 



  

 

 

MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica / Marina de Andrade 

Marconi, Eva Maria Lakatos. 8. Ed. São Paulo: Atlas.2017. 

MARTINS, Gilberto de AndradeMetodologia da investigação científica para ciências sociais 

aplicadas. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Núbia Maria Garcia. Metodologia do Trabalho Acadêmico. 4.ed. Fortaleza: Nacional, 

2007. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o Saber: Metodologia Científica: 

Fundamentos e Técnicas. 9.ed. Campinas/SP: Papirus, 2000. 

MAZZOTTI, Alda Judith Alves. O Método das Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa 

Quantitativa e Qualitativa. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa. 35. Ed., Petrópolis: Vozes, 2008. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 

2004. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos da Metodologia Científica: teoria da ciência e prática de pesquisa. 

14.ed. Petrópolis: Vozes, 1997.  

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL III - TRABALHISTA 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Orientação à população em matéria trabalhista. Audiências trabalhistas simuladas. 

Exames de autos findos em matéria trabalhista. Participação em audiências judiciais conforme 

resolução específica. Atendimento a população carente com orientação jurídica na esfera 

trabalhista. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERTOLO, José Gilmar.Prática processual trabalhista anotada. 5. ed., rev. e atual. 2017. 

CASTRO, Denilton Odair de. Guia prático do advogado trabalhista. 2. Ed. Mundo Jurídico, 

2017. 

 

 

PEREIRA, Leone.Prática trabalhista. 6. ed., rev., atual. e ampl. -São Paulo:Revista dos 

Tribunais, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Prática Trabalhista - Vol.7, 4ªEd. Prática Forense, RT:Rio 

de Janeiro,2010. 

CORTEZ, Julpiano Chaves. Prática trabalhista - cálculos. 13. ed. São Paulo: LTr, 2002. 

MARTINS, Adalberto. Manual didático de Direito Processual do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 2006. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA III - TRABALHISTA 
EMENTA: Técnicas de realização de peças processuais trabalhistas. Trabalhos simulados e 

produção de peças trabalhistas simuladas: iniciais, contestações, recursos e outras intervenções 

processuais, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERTOLO, José Gilmar.Prática processual trabalhista anotada. 5. ed., rev. e atual. 2017. 

CASTRO, Denilton Odair de. Guia prático do advogado trabalhista. 2. Ed. Mundo Jurídico, 

2017. 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-00270?func=full-set-set&set_number=001184&set_entry=000001&format=999
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01165?func=full-set-set&set_number=001190&set_entry=000007&format=999
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-00270?func=full-set-set&set_number=001184&set_entry=000001&format=999


  

 

 

PEREIRA, Leone. Prática trabalhista. 6. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo:Revista dos 

Tribunais, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Prática Trabalhista - Vol.7, 4ªEd. Prática Forense, RT:Rio 

de Janeiro,2010. 

CORTEZ, Julpiano Chaves. Prática trabalhista - cálculos. 13. ed. São Paulo: LTr, 2002. 

MARTINS, Adalberto. Manual didático de Direito Processual do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 2006. 

 

10º SEMESTRE 

 

DIREITO EMPRESARIAL III 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA:Teoria geral do direito falimentar. Extraterritorialidade. Direito falimnetar no tempo. 

Requerimento de falência. Processo de falência. Sentença declaratória de falência. Efeitos. 

Responsabilidade dos sócios e administradores na falência da sociedade. Encerramento da 

falência. Extinção das obrigações. Recuperação judicial e extrajudicial da empresa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPINHO, Sergio.  Falência e recuperação de empresa o novo regime da insolvência 

empresarial; Rio de Janeiro: Renovar, 2017. 8ª edição. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial; 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Lei de falência e Recuperação de Empresas; 7.ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2015. 

SALOMÃO, Luis Felipe. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática; Rio de 

Janeiro: Forense, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo: Atlas, 13 ed., 2012. 

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. São Paulo: Atlas, 6 ed., 2012. 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 

2 ed., 2012. 

 

DIREITO ELETRÔNICO 

CARGA HORÁRIA: 60H 

EMENTA 
Direito da informática, Informática jurídica, Doutrina, legislação e jurisprudência sobre 

informática. Crimes de Informática. Comércio eletrônico. Direitos Autorais Sobre Software. 

Perícia criminal. Documentos Eletrônicos e Assinatura Digital. Responsabilidade Civil dos 

Provedores. Monitoramento Eletrônico. Crimes Contra Honra e Estelionato Eletrônico. 

Contratos Eletrônicos. O Valor Probante das Provas Obtidas no Meio Eletrônico. Proteção 

jurídica internacional. 

 

Bibliografia Básica 

Ascensão, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade da informação: estudos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012. 

Corrêa, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da Internet. São Paulo : Saraiva, 2015. 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01165?func=full-set-set&set_number=001190&set_entry=000007&format=999
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-01235?func=service&doc_number=001096741&line_number=0012&service_type=TAG%22);


  

 

 

Peck, Patrícia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

Gouvea, Sandra. O direito na era digital. 1ª edição. São Paulo: editora Mauad. 2010. 

Rover, Aires José. Direito e informática. Editora Manole. 2010. 

Sleiman, Cristina Moraes; Peck, Patrícia. Direito Digital no dia a dia. São Paulo: Saraiva. 2012. 

 

 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

CARGA HORÁRIA: 60H 

EMENTA 

A Tutela dos Direitos Difusos, coletivos e Individuais Homogêneos; Fundamentos de uma teoria geral 

de ―novos direitos‖, Direitos Fundamentais, inclusão e exclusão social na positivação dos direitos 

humanos e difusos; A dignidade da pessoa humana como axioma do Estado democrático de direito - 

―mulheres‖, ―homossexuais‖, ―transgêneros‖, integrantes de ―grupos étnico-raciais‖, ―crianças e 

adolescentes‖, ―idosos‖, ―estrangeiros‖ e ―minorias religiosas‖ - Princípios do Direito da Criança e do 

Adolescente.  Responsabilidade Penal. Política de Atendimento. Atos infracionais. Medidas sócio-

educativas e adoção; Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso; Portador de Necessidades 

Especiais; - Da ordem econômica: Vinculação da economia nacional a um sistema internacional 

financeiro e comercial; trabalho análogo ao de escravo; Direito do Consumidor Conceitos e princípios 

no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Âmbito de aplicação das normas de Direito do 

Consumidor; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERCOVICI, GILBERTO. DIREITO ECONÔMICO APLICADO - ESTUDOS E PARECERES. 

SÃO PAULO: ED. CONTRACORRENTE, 2016. 

MACIEL, KATIA REGINA FERREIRA LOBO .CURSO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS - 10ª ED. SARAIVA, SÃO PAULO, 

2017;  

MASSON, Cleber; ANDRADE, Adriano; ANDRADE, Landolfo Elsevier. 

Interesses Difusos e Coletivos - 7ª Ed. São Paulo: Ed. Método, 2017; 

MIZZILLI, HUGO NIGRO. TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - 7ª ED. 

SARAIVA, SÃO PAULO: 2014. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional - 

16ª Ed. Saraiva 2016  

VALENÇA, Carolina Ferraz / Glauber Salomão Leite. Direito À Diversidade. Ed Atlas 2015  

WOLKMER, Antonio Carlos & MORATO LEITE, José Rubens (orgs.). Os Novos Direitos no Brasil. 

3ª ed. São Paulo, ed. Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAGÃO, Selma Regina. Direitos Humanos na Ordem Mundial. São Paulo, Forense, 2000.  

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo, Cia. das Letras, 2000. 



  

 

 

ATHAIDE, Austregésilo de & IKEDA, Daisaku. Direitos Humanos no Século XXI. São Paulo, 2ª ed., 

Record, 2001. 

CAMPOS, André; POCHMAN, Marico; AMORIM, Ricardo; SILVA, Ronnie. ―Atlas da exclusão 

social no Brasil‖. São paulo: Cortez, 2003. v. 2.  

CRUET, Jean. A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Salvador, Edijur, 2a. ed., 1978. 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos, São Paulo, Atlas, 2002.  

 

DIREITO AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Ecologia e meio ambiente. A crise ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Teoria geral do direito ambiental. Conceito. 

Fontes. Princípios. Campos de avaliação. O direito e os recursos ambientais. Direito ambiental 

brasileiro. Direito ambiental comparado. As conferências internacionais sobre o meio ambiente e 

ecologia. O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Estudo de impacto ambiental. 

Meio ambiente urbano. Proteção jurídica de diversidades biológicas. Crimes ambientais. 

Políticas energéticas e meio ambiente. Terras indígenas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 19 ed.Rio de Janeiro: Editora Atlas, 2017. 

FARINHA, Renato. Direito Ambiental. São Paulo: CL Edjur, 2006. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 17ª ed. São Paulo: 

Ed. Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LISBOA, Roberto Sinise. Contratos difusos e coletivos. São Paulo: RT, 2000. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2016. 

VENTURA, Vanderlei José; RAMBELLI, Ana Maria. Legislação federal sobre o meio 

ambiente. Taubaté/SP: Editora Vana, 1999. 

 

PSICOLOGIA DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 30 h 

EMENTA: Psicologia e Psicologia Jurídica. Psicologia e Direito Civil. Psicologia, Infância e 

Juventude. Psicologia e Direito de Família. Psicologia, Direito Penal e Lei das Execuções 

Penais. Provas periciais, perícias e avaliações psicológicas e sua importância no processo. 

Noções de desenvolvimento da Personalidade Humana. Psicopatologia forense 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

 

DIAZ, Miguel Clemente. Psicologia Jurídica. São Paulo: Pirâmide, 2017. 

FIORELLI, Jose Osmir.Psicologia jurídica / José Osmir Fiorelli, Rosana Cathya Ragazzoni 

Mangini. – 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

MACIEL, José Fábio Rodrigues, Psicologia Jurídica. Coleção Direito Vivo. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

SPADONI, Lila. Psicologia realmente aplicada ao direito – 2 ed. São Paulo: Ltr. 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/6CHBV77EIMJG3ITV3DS71I3R2CIC6GQP82IJ1EUU6HHETNAYAT-36119?func=full-set-set&set_number=001462&set_entry=000010&format=999
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/6CHBV77EIMJG3ITV3DS71I3R2CIC6GQP82IJ1EUU6HHETNAYAT-36119?func=full-set-set&set_number=001462&set_entry=000010&format=999
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/V3G4FYH1L6FG7M8S7UV2L3M9PHFSVEXCUUPMVKQAMMR9H3CAEK-02774?func=full-set-set&set_number=001202&set_entry=000004&format=999


  

 

 

BREITMAN, S. e PORTO, A. C. Mediação Familiar: uma intervenção em busca da paz. Porto 

Alegre: Criação Humana. 2001. 

LOPEZ, Emílio Mira. Manual de Psicologia Jurídica. 2ª ed. Servanda, 2011. 

ZIMERMAN, David e COLTRO, Antônio Carlos Martins. Aspectos Psicológicos na prática 

jurídica. Campinas: Milennium. 2002. 

 

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

CARGA HORÁRIA: 60h 

EMENTA: A seguridade social. Lei e regulamento de custeio da previdência social. Lei e 

regulamento de benefícios de previdência social. Assistência social. A saúde. Previdência estatal. 

Regimes especiais de previdência. O Estado e o bem estar social. O não trabalho na constituição: 

direitos do cidadão. A seguridade social: o trabalhador público e privado. Receita da previdência. 

Contribuições da sociedade. Ações de natureza previdenciária: acidentes, doenças ocupacionais, 

revisão de pensões. Aposentadoria. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito da seguridade social  previdência social, 

saúde e assistência social 3. ed., rev., atual. e ampl.Rio de Janeiro:Forense, 2017. 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20ª ed. Brasília: Impetus. 2015. 

MAGALHÃES FILHO, Inácio. Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no serviço 

público. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 36.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito 

Previdenciário. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

PERSIANI, Mattia. Direito da Previdência Social. Trad. Coord. Wagner Balera. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009.  

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de direito previdenciário. 6ª ed. São Paulo: LTr, 

2015. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA IV (PENAL) 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Instruções para elaboração de peças criminais a partir de situações hipotéticas de 

primeiro e segundo grau (recurso em sentido estrito, apelação, agravo em execução penal, 

correição parcial, etc.). Elaboração de habeas corpus e mandado de segurança criminal a partir 

de simulações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEVECHI, Antonio. Prática Processual Penal.9ª ed. Curitiba: Juruá. 2012. 

SILVA, Davi André Costa, EBERHARDT, Marcos e GIULIANI, Ricardo Henrique Alves.   

Manual de Prática Penal. Teoria e Prática. 9ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2017. 

TOURINHO FILHO; Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 6 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

LUZ, Valdemar p. da. Manual do advogado. 21ª.  Campinas: Conceito Editorial, 2008. 
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javascript:open_window(%22http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/6CHBV77EIMJG3ITV3DS71I3R2CIC6GQP82IJ1EUU6HHETNAYAT-37113?func=service&doc_number=001089119&line_number=0012&service_type=TAG%22);


  

 

 

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL IV (PENAL) 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

EMENTA: Procedimentos: Comuns e Especial do Júri no Código de Processo Penal e 

Especiais, previstos em legislação extravagante. Análise de autos findos em matéria criminal 

Audiências de instrução de primeiro grau na vara criminal e sessões para julgamento criminal 

pelo tribunal, sendo essas audiências demonstradas por meio de certidão emitida pelo órgão 

judicial. Júri Simulado. Orientação à comunidade em questões criminais. Visitas ao Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Instituições Prisionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEVECHI, Antonio. Prática Processual Penal.9ª ed. Curitiba: Juruá. 2012. 

SILVA, Davi André Costa, EBERHARDT, Marcos e GIULIANI, Ricardo Henrique Alves.   

Manual de Prática Penal. Teoria e Prática. 9ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2017. 

TOURINHO FILHO; Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 6 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

LUZ, Valdemar p. da. Manual do advogado. 21ª.  Campinas: Conceito Editorial, 2008. 

 

 

16 VIGÊNCIA DO PPC REGRA DE TRANSIÇÃO E EQUIVALÊNCIAS 

O presente PPC passa a ser aplicado a partir da data da publicação da Resolução do 

Conselho Universitário que o aprovar e terá vigência por 15 (quinze) semestres, 07 (sete) anos e 

meio, prazo máximo de integralização da matriz curricular para os acadêmicos que ingressarem 

a partir do semestre 2018.1.  

As disposições deste PPC alcançam todos os alunos matriculados no curso de Direito, 

ficando apenas resguardado o direito dos acadêmicos que ingressaram na vigência do anterior 

PPC a integralizarem a matriz daquele projeto (Anexo I), cujas disciplinas serão ofertadas 

regularmente para as referidas turmas até o semestre 2021.2, conforme ementário daquela matriz 

(Anexo II) sendo vedada a oferta de componentes curriculares em caráter extraordinário para os 

alunos que, por algum motivo, deixarem de integralizar o componente curricular no semestre em 

que for regularmente ofertado. 

Os alunos que ingressaram antes da vigência deste PPC e que, porventura, até o 

semestre 2021.2 não integralizarem a matriz curricular antiga (Anexo I), deverão migrar para a 

matriz deste PPC, concluindo os demais componentes curriculares para a sua integralização, 

aplicando-se as equivalências aos componentes cursados.  

A fim de propiciar uma referência segura para o aproveitamento dos componentes 

curriculares é que a tabela seguinte estabelece equivalência de disciplinas na comparação entre 

as duas matrizes curriculares do Curso de Direito. 



  

 

 

Quaisquer dissonâncias relacionadas à carga horária no momento da aplicação das 

equivalências serão sanadas mediante complementação de carga horária através de atividades 

extraclasse. 

 

16.1 TABELA DE EQUIVALÊNCIAS 

Grade Nova Grade Antiga 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

1º Semestre – 60h 

EMENTA: Noção de Direito: origem do 

direito. Direito e Moral. Direito, sociedade e 

Estado. Direito e justiça. Direito Natural e 

Direito Positivo. Direito Objetivo e Direito 

Subjetivo. Direito público, direito privado, 

direito social, direitos difusos e coletivos. As 

fontes do direito. Norma jurídica: espécies, 

processo legislativo, interpretação e 

integração. Teoria do Mínimo Ético. Teoria 

tridimensional do direito. Sistemas jurídicos 

ocidentais: Common Law e Civil Law. 

Hermenêutica Jurídica. Validade, vigência e 

eficácia da norma jurídica. Antinomias e 

lacunas legais. Hierarquia das normas. 

Relações jurídicas. Estudo da LINDB. 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 

DIREITO 

1º Semestre - 72 h 

EMENTA: Noção de Direito: origem do 

direito. Direito e Moral. Direito, equidade e 

justiça. Direito Objetivo e Direito Subjetivo. 

As fontes do direito. Teoria da Norma 

jurídica (interpretação e integração). Teoria 

do ordenamento jurídico. Teoria 

tridimencional do direito. Hermenêutica e 

propedêutica. Validade, vigência e eficácia 

da norma. Antinomias e lacunas. Hierarquia 

das normas. Relações jurídicas: sujeitos de 

direitos. 

TEORIA ECONÔMICA E DIREITO 

1º Semestre – 60h 

EMENTA: Análise histórica do pensamento 

econômico. Acumulação primitiva do capital, 

formação do mercado mundial e revoluções 

burguesas. Valor, distribuição e acumulação na 

teoria econômica clássica, o ―Laissez-faire‖ e 

o Direito, liberalismo econômico (Adam Smith 

e David Ricardo). Dirigismo estatal Marxista, 

a crítica ao modelo econômico de Karl Marx: 

trabalho, mercadoria, valor, exploração, mais-

valia. O Direito na teoria Marxista. Escola 

Econômica Keynesiana e a de Chicago. 

Direito, Política e Economia. 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

2º Semestre - 72 h 

EMENTA: A fisiocracia: economia vista 

como uma ciência natural. Conceitos 

fundamentais de Economia Política. 

Evolução histórica do pensamento 

econômico: Adam Smith, David Ricardo, 

Karl Marx e Alfred Marshal. O equilíbrio do 

mercado. As leis da oferta e da procura. 

Custos de produção. Estruturas de mercado. 

A firmação e a distribuição da renda. A 

moeda. Cenários internacionais e comércio 

internacional. Globalização de mercados. 

CRIMINOLOGIA 

1º Semestre – 60h 

EMENTA: Conceito, método objeto, sistema 

e funções da Criminologia. História do 

pensamento criminológico. Criminologia do 

consenso e do conflito. Escola de Chicago. 

Associação Diferencial. Teoria da Anomia. 

Subcultura delinquente. Labelling Approach 

Prevenção do delito. Sistemas de reação do 

delito. Temas especiais de criminologia. 

Não há equivalência. 



  

 

 

REDAÇÃO E LINGUAGEM JURÍDICA 

1º Semestre – 60h 

EMENTA: Técnicas básicas de redação: uso 

da linguagem jurídica; Siglas e abreviaturas na 

linguagem jurídica. Vernáculo e brocardos em 

latim. Redação oficial. Decisões judiciais: a 

linguagem das decisões e da necessidade de 

ser compreendida. Redação de peças jurídicas. 

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

1º Semestre - 72 h 

EMENTA: Estudo sobre a interatividade da 

linguagem e suas características discursivas; 

mecanismos de leitura e de produção 

textual. 

 

PORTUGUÊS JURÍDICO 

1º Semestre - 72h 

EMENTA: Comunicação jurídica. 

Vocabulário jurídico. Brocardos jurídicos e 

locuções latinas. A argumentação jurídica. 

Ética da argumentação: dialogicidade e 

impessoalidade. Tipos de argumentos: ab 

auctoritate, ad hominem, exemplar, ad rem, 

ab absurdo, a contrario sensu, a pari, a 

fiori, a maior ad minus, a minor ad maius, 

por entinema, a priori e a posteriori. 

Retórica. A linguagem judicial: teoria e 

prática dos textos jurídicos. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 

1º Semestre – 60h 

EMENTA: Iniciação ao pensamento científico. 

Ciência e conhecimento científico: o 

conhecimento científico e outros tipos de 

conhecimento. O método científico: a questão 

do método, métodos científicos, métodos e 

técnicas de pesquisa social. Organização do 

trabalho acadêmico, registro de informações e 

normas da ABNT. Redação de textos de 

divulgação científica. 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 

1º Semestre - 72h 

EMENTA: A Universidade: compreensão da 

importância dos estudos no ensino superior. 

A leitura, análise e interpretação de textos na 

vida acadêmica. Técnicas de leitura: analise 

textual, temática, interpretativa e 

problematização. Métodos de estudo: 

fichamento, resenhas e mapa conceitual. As 

normas da ABNT e sua aplicação na 

organização do trabalho científico. Etapas 

do projeto de pesquisa. 

HISTÓRIA DO DIREITO 

1º Semestre – 60h 

EMENTA: A História do Direito. Direito 

Antigo, Direito Romano, Direito Medieval, 

Direito Anglo-saxônico, Direito 

Contemporâneo. Historia e Instituições 

Jurídica. História do Direito no Brasil: Brasil 

Colônia, Brasil Imperial e Brasil Republicano. 

 

DIREITO ROMANO 

1º Semestre – 72h 

EMENTA: O Direito Romano: história, 

organização social, órgãos políticos, fontes e 

divisão do direito. Instituições de Direito 

Romano. O Direito Romano e o Direito 

Civil brasileiro: Direito de Família: o status 

familiae. Direito das Coisas, Direito das 

Obrigações e Direito das Sucessões. 

Aspectos relevantes da história do direito 

(gênese e desenvolvimento). Evolução 

história dos direitos fundamentais. 

DIREITO CIVIL I 

2º Semestre – 60h 

EMENTA: Das pessoas naturais e jurídicas: 

DIREITO CIVIL I – Parte Geral 

3º Semestre - 72 h 

EMENTA: introdução ao Direito Civil. 



  

 

 

personalidade, capacidade, ausência, 

constituição, domicílio, sucessão provisória e 

definitiva; dos bens: públicos, considerados 

em si mesmo, movei e imóveis, fungíveis e 

consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos, 

reciprocamente considerados; dos fatos 

jurídicos: representação, condição, termo e 

encargo, dos defeitos do negócio jurídico, erro 

ou ignorância, dolo, coação e estado de perigo, 

lesão, fraude contra credores e invalidade do 

negócio jurídico, dos atos jurídicos lícitos e 

ilícitos, da prescrição e decadência e provas. 

Fonte do Direito. Lei de Introdução ao 

Código Civil. Sujeitos de Direito. Objeto das 

Relações Jurídicas. Dos Fatos, Atos e 

Negócios Jurídicos. Do Ato Ilícito. Da 

prescrição e da decadência. 

 

TEORIA GERAL DO ESTADO E CIÊNCIA 

POLÍTICA 

2º Semestre – 60h 

EMENTA: Evolução das instituições e do 

pensamento político. Teorias sobre a origem da 

sociedade humana. Origem, nascimento, 

evolução histórica e extinção do Estado. 

Elementos essenciais do Estado. As relações 

entre o Estado e o Direito. Formas de Estado, 

formas e sistemas de governo. Sistemas 

Eleitorais. Partidos Políticos. Problemas do 

Estado Contemporâneo. 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO 

ESTADO 

2º Semestre – 72h 

EMENTA: A ciência política. As relações 

entre o Estado, o Poder e o Direito. Origem 

e evolução dos Estados. Formas de Estado, 

formas e sistemas de governo e regimes 

políticos. As principais mudanças políticas 

no Brasil e América Latina. O Estado 

moderno e os direitos fundamentais. 

DIREITO PENAL I 

2º Semestre – 60h 

EMENTA:História, fundamentos, definição e 

delimitação do Direito Penal. Princípios 

Limitadores do Poder Punitivo. Teoria da 

Norma Penal. Lei Penal no Tempo. Lei Penal 

no Espaço. Conflito aparente de Normas. 

Teoria Geral do Delito. Conceito de Crime. 

Conduta Punível. Tipicidade Penal. Ilicitude 

Penal. Culpabilidade Penal. Erro de Tipo e de 

Proibição. Tentativa. Concurso de Crimes. 

 

DIREITO PENAL I – Parte Geral 

4º Semestre: 72 h 

EMENTA: Introdução crítica, histórica e 

conceitual, fontes (princípios e 

regras/normas) do Direito Penal. Aplicação 

da lei penal no tempo e no espaço. 

Disposições gerais do código. Teoria geral 

do crime (tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade). Concurso de pessoas. 

Concurso de crimes. 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DO 

DIREITO 

2º Semestre – 60h. 

EMENTA: Sociologia Geral.O problema da 

autonomia: O Fisicismo. O Biologismo. O 

Psicologismo. O Sociologismo. O problema do 

objeto: Sociologia Enciclopédica e Sociologia 

Especial. Sociologia Material ou Cultural e 

Sociologia Formal. Sociologia Naturalista e 

Culturalista, O problema do método da 

sociologia. A sociologia jurídica. Fundadores. 

Objeto. Teorias sociológicas do Direito. 

Antropologia Jurídica. Pluralismo Jurídico. 

SOCIOLOGIA JURÍDICA E 

ANTROPOLOGIA 

2º Semestre - 72 h 

EMENTA: O positivismo. Organiscismo. 

Cientificismo. Darwinismo Social. Ordem e 

Progresso. DURKHEIM. O fato social. 

Consciência coletiva. Tipos de fatos sociais. 

O papel do cientista. A evolução e a coesão 

social de MAX WEBER. A sociedade sob 

uma perspectiva histórica. A ação social: 

uma ação com sentido. Tipos puros de ações 

sociais. História e totalidade, materialismo 

histórico. As classes sociais. A origem 



  

 

 

Escolas antropológicas. Concepções de 

cultura. 

histórica do capitalismo. O salário. O 

trabalho, valor e lucro. Antropologia. 

Conceito de alteridade, etnia e cultura. 

FILOSOFIA DO DIREITO 

2º Semestre – 60h 

EMENTA: Noções de Filosofia. A Filosofia e 

suas implicações no estudo do Direito. 

Positivismo Jurídico e Jusnaturalismo. 

Principais pensadores da Filosofia do Direito. 

Hermenêutica jurídica. Métodos de 

interpretação. Tipos de interpretação. 

Interpretação e integração. Argumentação. 

Aplicação do Direito. Tipologia dos 

argumentos jurídicos. Razoabilidade da 

decisão. Hermenêutica e jurisprudência. 

FILOSOFIA DO DIREITO 

2º Semestre - 72h 

EMENTA: Evolução histórica da 

Jusfilosofia. Conceito, significado e âmbito 

da Filosofia Jurídica. As idéias filosóficas 

sobre Justiça e Direito. A Filosofia Jurídica 

e a Igualdade formal e material. Direito 

Natural e Direito Positivo no pensamento 

clássico, no pensamento medieval e no 

pensamento dos séculos XVII e XVIII. 

Direito Natural Dogmático. Racionalismo 

jurídico. O normativismo na Teoria Pura do 

Direito de Hans Kelsen: análise crítica. 

Abordagem Zetética do Direito. 

Abordagem Dogmática do Direito. 

 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

2º SEMESTRE-60H 

EMENTA: Origem histórica dos direitos 

humanos. Direitos fundamentais e direitos 

humanos, uma questão conceitual. 

Características dos direitos humanos. Princípio 

da dignidade humana. Os tratados 

internacionais de direitos humanos e sua 

incorporação no ordenamento jurídico 

brasileiro. Questões polêmicas do Estatuto de 

Roma e Tribunal Penal Internacional. Meio 

ambiente e direitos humanos. Direitos 

humanos, ações afirmativas e grupos 

vulneráveis. Política Nacional de Direitos 

Humanos. Lei de Migração e direitos 

humanos. Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana – CDDPH. Direitos humanos, 

segurança pública e cidadania. 

Não há equivalência. 

DIREITO CIVIL II 

3º Semestre – 60h 

EMENTA: Introdução ao Direito das 

Obrigações. Classificação das obrigações. 

Modos de extinção das obrigações: 

pagamento, pagamento por consignação. 

Pagamento com sob-rogação. Imputação do 

pagamento. Dação em pagamento. Novação. 

Compensação. Transação. Confusão. Remissão 

das dívidas. Extinção da relação obrigacional 

sem pagamento. Conseqüências da inexecução 

DIREITO CIVIL II – Obrigações I 

4º Semestre - 72 h 

EMENTA: Introdução ao Direito das 

Obrigações. Noção de obrigação. Fontes das 

obrigações. Classificação das obrigações. 

Efeitos das obrigações. Modos de extinção 

das obrigações: pagamento, pagamento por 

consignação. Pagamento com sob-rogação. 

Imputação do pagamento. Dação em 

pagamento. Novação. Compensação. 

Transação. Confusão. Remissão das dívidas. 



  

 

 

das obrigações por fato imputável ao devedor: 

inadimplemento voluntário. Mora, perdas e 

danos. Cláusula penal. Transmissão das 

obrigações. 

 

DIREITO PENAL II 

3º Semestre – 60h 

EMENTA: Princípios Gerais da Pena. Penas 

Privativas de Liberdade. Penas Restritivas e 

Direito. Penas Pecuniárias. Aplicação da Pena. 

Concurso de Crimes. Suspensão Condicional 

da Pena. Livramento Condicional. Efeitos da 

Condenação. Medidas de Segurança. Extinção 

da Punibilidade. Prescrição. 

 

DIREITO PENAL II 

5º Semestre - 72 h 

EMENTA: Teoria das penas. Sistema das 

penas. As penas no direito penal brasileiro. 

Benefícios penais: da suspensão condicional 

da pena, do livramento condicional e da 

reabilitação. A aplicação e individualização 

da pena: dosimetria penal. As medidas de 

segurança. Efeitos da condenação. 

Punibilidade e causas de extinção. 

ÉTICA GERAL E DAS PROFISSÕES 

JURÍDICAS 

3º Semestre – 60h 

EMENTA: A questão ética fundamental: o 

fenômeno humano e a liberdade. As relações 

entre ética e direito. Da Deontologia Jurídica. 

A ética profissional na atividade da 

Magistratura, Ministério Público e advocacia. 

O Estatuto da OAB e o Código de ética e 

disciplina. Advocacia pública e privada. Da 

bioética. 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

3º Semestre - 72 h. 

EMENTA: A ética: objeto e relação com as 

outras ciências. A Deontologia jurídica. A 

ética e o direito. Ética profissional no âmbito 

das diversas profissões jurídicas. A ética e a 

globalização. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

3º Semestre – 60h 

EMENTA: Atividades e funções do Estado. O 

direito administrativo: sua posição, fontes, 

conceito e sua codificação. Sujeitos de direito 

administrativo. A administração pública direita 

e indireta. Entidades administrativas e órgãos 

públicos. Federação e descentralização 

administrativa. Teoria geral do serviço público. 

Poder de polícia. Servidores Públicos: Agentes 

administrativos e agentes políticos. 

Responsabilidade do Estado pelos atos de seus 

agentes. 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

9º Semestre - 72 h 

EMENTA: Atividades e funções do Estado. 

O direito administrativo: sua posição, fontes, 

conceito e sua codificação. Sujeitos de 

direito administrativo. Pessoas 

administrativas. A administração pública. 

Teoria geral do serviço público. Poder de 

polícia. Agentes administrativos. 

Responsabilidade do Estado pelos atos de 

seus agentes. Perspectivas do direito 

administrativo. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

3º Semestre – 60h 

EMENTA: A Constituição. O 

Constitucionalismo. Poder Constituinte. Poder 

Constituinte Originário. Poder Constituinte 

Derivado. Mutação Constitucional. Das 

normas constitucionais. Espécies. Eficácia. 

Aplicabilidade. Interpretação Constitucional. 

Elementos tradicionais de interpretação. 

Elementos atuais. Princípios específicos de 

interpretação constitucional. 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 

2º Semestre - 72 h 

EMENTA: Constitucionalismo: conceitos, 

origem e evolução histórica. Características 

do constitucionalismo. Classificação das 

constituições. Formação constitucional no 

Brasil. A Constituição como sistema aberto 

de normas. Princípios e regras. A supremacia 

jurídica das constituições. Hermenêutica e 

interpretação. Eficácia e aplicabilidade das 

normas constitucionais. O Poder 



  

 

 

Constituinte (originário, derivado e 

decorrente). Mudanças constitucionais. 

Limites do poder constituinte. 

DIREITO INDÍGENA 

3º Semestre – 60h 

EMENTA: Noções preliminares necessárias à 

introdução da temática indígena. Evolução 

Histórica do Direito Indigenista. Brasil 

Colônia, Império e República. A questão da 

escravidão, cidadania e terras. A Assembleia 

Nacional Constituinte. Os direitos 

constitucionais indígenas. Os instrumentos 

internacionais de proteção aos direitos dos 

povos indígenas. O Direito Indígena 

Contemporâneo. A demarcação de terras 

indígenas. 

DIREITO INDÍGENA 

10º Semestre - 36 h 

EMENTA: Conceito de Direito Indígena. 

Evolução Histórica do Direito Indigenista. O 

Direito Indígena Contemporâneo. 

DIREITO CIVIL III 

4º Semestre – 60h 

EMENTA: Noções gerais de responsabilidade 

civil. Elementos da responsabilidade civil. 

Causas excludentes da responsabilidade civil 

subjetiva. Responsabilidade civil objetiva. 

Responsabilidade civil por ato de terceiro. 

Responsabilidade civil pelo fato da coisa ou do 

animal. Responsabilidade civil do Estado. 

Responsabilidade civil contratual. Da 

indenização. 

DIREITO CIVIL III – OBRIGAÇÕES II. 

5º Semestre - 72 h 

EMENTA: Extinção da relação obrigacional 

sem pagamento. Conseqüências da 

inexecução das obrigações por fato 

imputável ao devedor: inadimplemento 

voluntário. Mora, perdas e danos. Cláusula 

penal. Transmissão das obrigações. Noções 

gerais de responsabilidade civil. Elementos 

da responsabilidade civil. Causas 

excludentes da responsabilidade civil 

subjetiva. Responsabilidade civil objetiva. 

Responsabilidade civil por ato de terceiro. 

Responsabilidade civil pelo fato da coisa ou 

do animal. Responsabilidade civil do 

Estado. Responsabilidade civil contratual. 

Da indenização. 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

4º Semestre – 60h 

EMENTA: Teoria Geral dos Direitos 

Fundamentais. A trajetória Constitucional 

brasileira. A Assembleia Nacional 

Constituinte. A Constituição da República 

Federativa de 1988. Dos princípios 

fundamentais. Dos direitos e garantias 

fundamentais: Dos Direitos e deveres 

individuais e coletivos. Dos direitos sociais. 

Do direito de nacionalidade. Dos direitos de 

cidadania. Garantias Constitucionais. Da 

Ordem Social. 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

4º Semestre: 72 h 

EMENTA: teoria dos direitos e garantias 

fundamentais. Remédios constitucionais. 

Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos 

políticos. Defesa do Estado e das 

instituições democráticas. Ordem 

econômica, financeira e social. 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 

4º Semestre – 60h 

EMENTA: Dos atos administrativos: conceito, 

DIREITO ADMINISTRATIVO II 

10º Semestre - 72 h 

EMENTA: Dos atos administrativos: 



  

 

 

características, classificação, requisitos, 

invalidade, atos nulos e anuláveis. Da 

licitação. Dos contratos administrativos: 

conceito, espécies, controle e fiscalização. Do 

controle da administração pública: conceito, 

modalidade, privilégios da administração 

pública em juízo. Limitações da propriedade 

privada. Desapropriação. Domínio público. 

Bens públicos. Recursos naturais. Perspectivas 

do direito administrativo. 

conceito, características, classificação, 

requisitos, invalidade, atos nulos e 

anuláveis. Da licitação. Dos contratos 

administrativos: conceito, espécies, controle 

e fiscalização. Do controle da administração 

pública: conceito, modalidade, privilégios da 

administração pública em juízo. Limitações 

da propriedade privada. Desapropriação. 

Domínio público. Bens públicos. Recursos 

naturais. Perspectivas do direito 

administrativo. 

 

DIREITO PENAL III 

4º Semestre – 60h 

EMENTA: Teoria geral da parte especial. Os 

tipos penais e a proteção dos bens jurídicos. 

Crimes contra a pessoa. Crimes contra o 

patrimônio. Crimes contra a organização do 

trabalho. Crimes contra a dignidade sexual. 

Crimes contra a incolumidade pública. Crimes 

contra a fé pública. Crimes contra a 

administração pública. 

DIREITO PENAL III – PARTE ESPECIAL 

6º Semestre - 72 h 

EMENTA: Teoria geral da parte especial. Os 

tipos penais e a proteção dos bens jurídicos. 

Crimes contra a pessoa. Crimes contra a 

vida. Lesões corporais. Periclitação da saúde 

e a vida. Rixa. Cries contra a honra. Crimes 

contra a liberdade individual. Crimes contra 

o patrimônio. Crimes contra a propriedade 

imaterial. Crimes contra a organização do 

trabalho. Crimes contra o sentimento 

religioso e contra o respeito as mortos. 

Crimes contra os costumes. Crimes contra a 

família. 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

4º Semestre – 60h 

EMENTA: Noções introdutórias e históricas. 

O direito processual como ciência, suas 

características e fontes. Compreensão do 

fenômeno jurisdicional, do processo como 

instrumento da realização da jurisdição e da 

ação como provocação da jurisdição. 

Princípios gerais do direito processual. Tutela 

constitucional do processo. Jurisdição e 

princípios fundamentais. Noções de 

competência, ação e processo. 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

3º Semestre - 72 h 

EMENTA: Noções introdutórias e históricas. 

O direito processual como ciência, suas 

características e fontes. Compreensão do 

fenômeno jurisdicional, do processo como 

instrumento da realização da jurisdição e da 

ação como provocação da jurisdição. 

Princípios gerais do direito processual. 

Tutela constitucional do processo. Jurisdição 

e princípios fundamentais. 

DIREITO AGRÁRIO 

4º Semestre – 60h 

EMENTA: Conceito do direito agrário e 

atividade agrária. Fundamentos econômicos e 

sociais. As grandes diretrizes jurídicas: 

reforma agrária e desenvolvimento rural. A 

reforma agrária no Brasil. A função social da 

propriedade rural.  Terras públicas e terras 

particulares. Áreas de conflito de terras. 

Imóvel rural. A "propriedade familiar".  

DIREITO AGRÁRIO 

8º Semestre - 36 h 

EMENTA: Objeto, autonomia e fontes do 

Direito Agrário. Institutos jurídicos agrários. 

Reforma agrária. Institutos básicos. Imóvel 

Rural. Contratos agrários. Posse agrária. 

Usucapião Especial. Zoneamento e 

Cadastro. Colonização. Tributação da Terra. 

Legitimação de Posse. Assistência à 

Economia Rural. Cooperativismo. Crédito 



  

 

 

Módulo rural. Empresa rural; O Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA; Colonização - pública e particular. 

Incentivos e legislação pertinente. A 

Transamazônica e o processo colonizador. 

Imigração. As migrações internas e o êxodo 

rural; A desapropriação para fins da Reforma 

Agrária; A função do imposto territorial rural - 

ITR; Uso ou posse temporária da terra. O 

arrendamento rural. A parceria agrícola, 

pecuária, agroindustrial e extrativa. 

Rural. Política Agrícola. Contratos Agrários. 

DIREITO PENAL IV 

5º Semestre – 60h 

EMENTA: Lei das contravenções penais. Lei 

dos crimes hediondos. Lei do crime 

organizado. Lei da lavagem de dinheiro. 

Crimes de trânsito. Abuso de autoridade 

Crimes previstos no estatuto do 

desarmamento. Interceptação telefônica. 

Terrorismo. Tortura. Lei de drogas. 

DIREITO PENAL IV 

7º Semestre - 72h 

EMENTA: Dos crimes contra a 

incolumidade pública. Dos crimes contra a 

fé pública. Dos crimes contra a 

administração pública. Contravenções 

penais. Direito penal econômico. Direito 

penal ambiental. Outras leis penais 

especiais: tóxicos, segurança nacional, abuso 

de autoridade, crimes de responsabilidade, 

lei de imprensa, sonegação fiscal, lei dos 

crimes hediondos, lei de tortura, terrorismo. 

Interceptação telefônica e crime organizado. 

 

DIREITO CIVIL IV 

5º Semestre – 60h 

EMENTA: Teoria geral dos contratos. 

Conceito e requisitos. Classificações gerais. 

Formação, conteúdo, perfeição, interpretação, 

imprevisão e revisão dos contratos. Princípios 

fundamentais. Efeitos quanto às partes e 

terceiros. Compra e venda. Permuta. Doação. 

Locação. Empreitada. Empréstimo. Depósito. 

Mandato. Do transporte. Seguro. Jogo e 

aposta. Fiança. Contratos inominados. Figuras 

especiais. Declarações unilaterais de vontade: 

títulos ao portador, promessa de recompensa, 

gestão de negócios. 

DIREITO CIVIL IV – CONTRATOS 

6º Semestre - 72 h 

EMENTA: Teoria geral dos contratos. 

Conceito e requisitos. Classificações gerais. 

Formação, conteúdo, perfeição, 

interpretação, imprevisão e revisão dos 

contratos. Princípios fundamentais. Efeitos 

quanto às partes e terceiros. Compra e 

venda. Permuta. Doação. Locação. 

Empreitada. Empréstimo. Depósito. 

Mandato. Do transporte. Seguro. Jogo e 

aposta. Fiança. Contratos inominados. 

Figuras especiais. Declarações unilaterais de 

vontade: títulos ao portador, promessa de 

recompensa, gestão de negócios. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

5º Semestre – 60h 

EMENTA: O processo penal no Estado 

Democrático de Direito. A humanização do 

processo penal. Princípios Constitucionais 

processuais penais e direitos fundamentais do 

acusado. Sistemas de processo penal. Fontes e 

interpretação da lei processual penal. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

5º Semestre - 72 h 

EMENTA: Princípios processuais penais e 

direitos fundamentais do acusado. Noções. 

Denominação. Conceito. Objeto. Fontes. 

Evolução histórica. Aplicação da lei 

processual no tempo e no espaço. 

Interpretação da lei processual penal. 



  

 

 

Aplicação da lei processual no tempo e no 

espaço. Inquérito Policial. Audiência de 

custódia. Jurisdição e Competências. 

Incidentes processuais. Prova. Ação civil ex 

delicto. 

Inquérito Policial. Da denúncia ou queixa. 

Ação Penal. Sujeitos do processo. 

Competências. Conflitos de jurisdição. 

Questões e processos incidentes. O 

processo: interrogatório, vítima, 

testemunhas, documentos, perícias, indícios 

e reconhecimento. Prova. Ação civil 

exdelicto. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

5º Semestre – 60h 

EMENTA: Das normas processuais civis. Da 

função jurisdicional. Dos Sujeitos do Processo. 

Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Do 

Juiz e dos auxiliares da Justiça. Do Ministério 

Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria 

Pública. Dos atos processuais. Da formação, 

suspensão e extinção do processo. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

4º Semestre - 72 h 

EMENTA: Das partes. Da assistência e do 

litisconsórcio. Da intervenção de terceiros. 

Dos órgãos judiciários e auxiliares da 

justiça. Competência, as regras 

constitucionais e as justiças especiais. As 

garantias constitucionais do juiz. Os 

serventuários e o oficial de justiça. O perito. 

O depositário. O interprete dos atos 

processuais. Das nulidades processuais. 

DIREITO CONSTITUCIONAL III 

5º Semestre – 60h 

EMENTA: Da organização do Estado. Da 

estrutura básica da Federação. O Federalismo 

brasileiro e sua assimetria. Repartição de 

Competências dos entes federativos. 

Intervenção federal e estadual. Da divisão 

orgânica do Poder: Poder Executivo. Poder 

Legislativo. Poder Judiciário. Das funções 

essenciais à justiça. Divisão Orgânica do Poder 

do Estado e Município. Direito Constitucional 

Estadual. A atuação estadual no processo de 

reforma da Constituição Federal. 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

5º Semestre - 72 h 

EMENTA: Estrutura e organização do 

Estado brasileiro. Direito constitucional 

estadual e municipal. Organização dos 

poderes: executivo, legislativo e judiciário. 

Do processo legislativo. Do controle de 

constitucionalidade das leis. Funções 

essenciais à justiça. Tributação e orçamento. 

O STF como guardião supremo da 

constituição. 

DIREITO ADMINISTRATIVO III 

5º Semestre – 60h 

EMENTA: Estado e Políticas Públicas. Ética e 

moralidade na Administração Pública. 

Improbidade administrativa. O combate à 

corrupção na Administração Pública. Ilícitos 

administrativos. Sindicância. Processo 

administrativo: conceito, requisitos, princípios, 

classificação, espécies e fases. Administração 

pública nos Poderes Judiciário e Legislativo e 

no Ministério Público. A atuação 

administrativa do Conselho Nacional de 

Justiça, Conselho Nacional do Ministério 

Público e dos tribunais de contas. Perspectivas 

do direito administrativo. 

Não há equivalência. 

DIREITO DO TRABALHO DIREITO DO TRABALHO I 



  

 

 

6º Semestre – 60h 

EMENTA: Direito do trabalho: evolução 

histórica, conceito, natureza jurídica, fontes e 

princípios. Aplicação e interpretação das 

normas trabalhistas. Contrato de trabalho. 

Segurança e medicina do trabalho. Espécies de 

trabalhadores Salário e remuneração. 

Alterações das condições de trabalho. 

Suspensão e interrupção do contrato de 

trabalho. Duração do trabalho. Repouso 

semanal remunerado. Férias. Estabilidade. 

FGTS. Extinção do contrato de trabalho. Aviso 

prévio. Organização Sindical. Liberdade 

Sindical e Representação de Trabalhadores nos 

Locais de Trabalho. Conflitos Coletivos de 

Trabalho. Autonomia Coletiva dos Grupos. 

Negociação Coletiva. Acordos e convenções 

coletivas. Formas de Composição de Conflitos 

Coletivos. 

6º Semestre - 72 h 

EMENTA: Direito do trabalho: evolução 

histórica, conceito, divisão e fontes. 

Princípios do direito do trabalho. Aplicação 

e interpretação das normas de direito do 

trabalho. Direito internacional do trabalho. 

Indisponibilidade e flexibilização de direitos 

trabalhistas. Contrato de trabalho. Sujeitos 

do contrato de trabalho (empregado e 

empregador). Segurança e medicina do 

trabalho. Fiscalização do trabalho. Trabalho 

da mulher. Trabalho da criança e do 

adolescente. Trabalhador rural. 

Nacionalização do trabalho. Salário e 

remuneração. Alterações das condições de 

trabalho. Suspensão e interrupção do 

contrato de trabalho. 

 

DIREITO DO TRABALHO II 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Duração do trabalho: jornada. 

Intervalos para descanso. Repouso semanal 

remunerado. Férias. Estabilidade. Fundo de 

garantia por tempo de serviço (FGTS). 

Extinção do contrato de trabalho. Aviso 

prévio. Assistência na rescisão do contrato 

de trabalho. Direito coletivo do trabalho. 

Organização sindical. Liberdade sindical. 

Representação dos trabalhadores nas 

empresas. Negociação coletiva. Autonomia 

privada coletiva. Convenções e acordos 

coletivos. Contrato coletivo de trabalho. 

Conflitos coletivos. Greve 

DIREITO CIVIL V 

6º Semestre – 60h 

EMENTA: A constitucionalização da posse e 

da propriedade. Posse e sua proteção: 

classificação, aquisição, interditos 

possessórios, percepção dos frutos, retenção de 

benfeitorias, perda da posse. Propriedade e sua 

proteção: propriedade, classificação, aquisição 

da propriedade móvel e imóvel, aquisição por 

usucapião, limitações do direito de 

propriedade, direito de vizinhança, 

condomínio ordinário e especial. Incorporação 

imobiliária, perda da propriedade. Direitos 

reais sobre coisa alheia. Usufruto. Uso. 

Habilitação. Renda constituída sobre imóvel. 

Servidão. Direitos de superfície. Enfiteuse. 

Direitos reais de garantia. Hipoteca. Penhor. 

DIREITO CIVIL V – DIREITO DAS 

COISAS 

7º Semestre - 72 h 

EMENTA: A constitucionalização da posse e 

da propriedade. Posse e sua proteção: 

classificação, aquisição, interditos 

possessórios, percepção dos frutos, retenção 

de benfeitorias, perda da posse. Propriedade 

e sua proteção: propriedade, classificação, 

aquisição da propriedade móvel e imóvel, 

aquisição por usucapião, limitações do 

direito de propriedade, direito de vizinhança, 

condomínio ordinário e especial. 

Incorporação imobiliária, perda da 

propriedade. Direitos reais sobre coisa 

alheia. Usufruto. Uso. Habilitação. Renda 

constituída sobre imóvel. Servidão. Direitos 



  

 

 

Anticrese. Direitos reais de aquisição. de superfície. Enfiteuse. Direitos reais de 

garantia. Hipoteca. Penhor. Anticrese. 

Direitos reais de aquisição. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

6º Semestre – 60h 

EMENTA: As partes no processo penal. 

Prisão, medidas cautelares e liberdade 

provisória. Citações e intimações. Sentença. 

Procedimentos. O rito do júri. Nulidades. 

Recursos em espécie. Ações de impugnação. 

Reabilitação. Homologação de sentença 

estrangeira para efeitos penais. Carta 

rogatória. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL Il 

6º Semestre - 72 h 

EMENTA:Prisão cautelar e liberdade 

provisória. Citações, intimações e 

notificações. Processo: comum da 

competência do juiz singular. O tribunal do 

júri. Processo nos crimes: de impressa, da 

honra, falimentares, de tóxicos e abuso de 

autoridade. Sentença. Juizados especiais 

criminais. Nulidades processuais. Recursos. 

Embargos: especial, extraordinário e 

ordinário constitucional. Revisão criminal, 

habeas corpus, mandado de segurança e 

correição parcial. Lei de execução penal. 

DIREITO CONSTITUCIONAL IV 

6º Semestre – 60h 

EMENTA: Controle de Constitucionalidade 

Federal e Estadual. Da Administração Pública. 

Das Finanças Públicas e do Orçamento. Da 

Ordem Econômica. Atos das disposições 

gerais. Atos das disposições constitucionais 

transitórias: definição, considerações gerais e 

dispositivos mais relevantes. 

Não há equivalência. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

6º Semestre – 60h 

EMENTA: Da tutela provisória. Do 

procedimento comum: da petição inicial; da 

improcedência liminar do pedido; da audiência 

de conciliação ou de mediação; da 

contestação; da reconvenção; da revelia; das 

providências preliminares e do saneamento; do 

julgamento conforme o estado de processo; da 

audiência de instrução e julgamento; das 

provas; da sentença e da coisa julgada; da 

liquidação de sentença. Do cumprimento de 

sentença. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

5º Semestre - 72 h 

EMENTA: Processo comum ordinário e 

sumário: fase postulatória, instrutoria e 

decisória. Coisa julgada como direito 

fundamental. A coisa soberanamente 

julgada. Dos juizados especiais. Da ação 

rescisória. Do princípio e garantia do 

contraditório. Dos meios de prova. A prova 

ilícita e sua proibição no ordenamento 

jurídico brasileiro. Dos recursos. Do 

princípio do duplo grau de jurisdição. 

 

DIREITO ECONÔMICO 

6º Semestre – 60h 

EMENTA: Conceito, objeto, método e 

autonomia. Constituição econômica. Ordem 

jurídico-econômica. Intervenção do Estado no 

domínio econômico. Empresa e poder 

econômico. Empresas estatais. Regime de 

economia de mercado. O Direito da 

concorrência. Órgãos brasileiros de defesa da 

Não há equivalência. 



  

 

 

concorrência. Atuação do CADE e do Poder 

Judiciário na defesa da Concorrência. 

DIREITO PROCESSUAL 

CONSTITUCIONAL 

7º Semestre – 60h 

EMENTA:Princípios processuais 

constitucionais. Análise processualística das 

seguintes ações: Mandado de segurança, 

habeas corpus, habeas data mandado de 

injunção e ação popular. Aspectos processuais 

das ações do Controle de constitucionalidade 

das leis: ADI, ADC, ADPF. A competência 

constitucional dos tribunais. Outros 

instrumentos processuais constitucionais. 

DIREITO PROCESSUAL 

CONSTITUCIONAL 

10º Semestre - 72 h 

EMENTA: Princípios processuais 

constitucionais. Mandado de segurança, 

habeas corpus e habeas data. Controle de 

constitucionalidade das leis. A competência 

constitucional dos tribunais. O papel da 

cidadania e do processo na Constituição. 

Outros instrumentos processuais 

constitucionais. 

DIREITO CIVIL VI 

7º Semestre – 60h 

EMENTA: Do direito pessoal: do casamento. 

Das relações de parentesco. Do direito 

patrimonial. Do regime de bens entre os 

cônjuges. Do usufruto e da administração de 

bens de filhos menores. Dos alimentos. Do 

bem de família. Da união estável. Da tutela e 

da curatela. Da adoção e da guarda. Princípios 

gerais do direito sucessório. Sucessão legítima. 

Sucessão testamentária. Inventário e partilha. 

DIREITO CIVIL VI – FAMÍLIA E 

SUCESSÕES. 

8º Semestre - 72 h 

EMENTA: Do direito pessoal: do 

casamento. Das relações de parentesco. Do 

direito patrimonial. Do regime de bens entre 

os cônjuges. Do usufruto e da administração 

de bens de filhos menores. Dos alimentos. 

Do bem de família. Da união estável. Da 

tutela e da curatela. Da adoção e da guarda. 

Princípios gerais do direito sucessório. 

Sucessão legítima. Sucessão testamentária. 

Inventário e partilha. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

7º Semestre – 60h 

EMENTA: Dos procedimentos especiais. Dos 

procedimentos de jurisdição voluntária. Do 

processo de execução: da execução em geral; 

das diversas espécies de execução; dos 

embargos à execução; da suspensão e da 

extinção do processo de execução. Dos 

processos nos Tribunais e dos meios de 

impugnação das decisões judiciais. Das 

disposições finais e transitórias. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

6º Semestre - 72 h 

EMENTA: Tutela executiva: tutela 

jurisdicional na execução. Execução latu 

sensu (das sentenças de natureza executiva) 

e execução strictu sensu. Dos princípios do 

processo de execução. Das condições da 

ação e dos pressupostos processuais do 

processo de execução e sua falta. A exceção 

de pré-executoriedade. Do mérito e a 

garantia do contraditório e ampla defesa no 

processo de execução. Das ações 

prejudiciais à execução. Das execuções da 

tutela específica. Execução por quantia certa 

contra devedor solvente: fases e 

características. Embargos do executado e de 

terceiros. Tutela de urgência: espécies: tutela 

antecipatória, inibitória e cautelar. 

Distinções, características e pressupostos. 

Colisão e garantias constitucionais e formas 

de solução da tutela antecipada: princípio da 

proporcionalidade. Tutela cautelar: parte 



  

 

 

geral e cautelares em espécie. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

7º Semestre - 72 h 

EMENTA: Procedimentos especiais. 

Procedimentos especiais de jurisdição 

contenciosa e de jurisdição voluntária na 

legislação codificada. Legislação 

extravagante. Autocomposição, mediação e 

arbitragem. 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

7º Semestre – 60h 

EMENTA: Direito processual do trabalho: 

histórico, conceito, princípios constitucionais 

fundamentais e princípios próprios, 

peculiaridades. Organização e competências da 

justiça do trabalho. Dissídios individuais. 

Audiência. Provas. Sentença. Procedimentos 

especiais. Recursos. Processo de execução. 

Dissídio coletivo. 

DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO 

8º Semestre - 72 h 

EMENTA: Direito processual do trabalho: 

histórico, conceito, princípios 

constitucionais fundamentais e princípios 

próprios, peculiaridades. Organização e 

competências da justiça do trabalho. 

Dissídios individuais. Audiência. Provas. 

Sentença. Procedimentos especiais. 

Recursos. Processo de execução. Dissídio 

coletivo. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL III 

7º Semestre – 60h 

EMENTA: Execução penal. Atribuições da 

Polícia Federal. Identificação criminal. 

Aspectos processuais da Interceptação 

telefônica, lavagem de dinheiro, organização 

criminosa e juízos colegiados. Deleção 

premiada e os modernos mecanismos de 

produção de prova. Violência doméstica e 

familiar contra mulher. 

Não há equivalência. 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL I 

(CÍVEL I) 

7º Semestre – 60h 

EMENTA: Análise teórica da prática jurídica 

cível através da forma de estruturação das 

peças jurídicas (introdução, desenvolvimento e 

conclusão). Modo de construção das peças 

jurídicas: Competência, do direito, dos fatos, 

do valor da causa. Produção de procuração ad 

judícia, declaração de insuficiência econômica 

e substabelecimento. Produção de peças a 

partir de situações hipotéticas. Produção de 

peças e recursos na área cível. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA III – 

PROCESSO CIVIL 

9º Semestre - 75 h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica 

cível através de atividades reais prestadas 

pelos estagiários no atendimento a 

população carente e na solução de 

problemas jurídicos. Elaboração de peças 

processuais, simuladas ou não, em primeiro 

grau e em grau recursal. Participação e 

acompanhamento de 05 (cinco) audiências 

de instrução cíveis de primeiro grau e de 03 

(três) julgamentos do pleno do tribunal de 

justiça, sendo esse fato comprovado por 



  

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA 

SIMULADA I (CÍVEL I) 

7º Semestre – 60h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica cível 

através de atividades reais prestadas pelos 

estagiários no atendimento à população carente 

e na solução de problemas jurídicos. 

Elaboração de peças processuais, simuladas ou 

não, em primeiro grau e em grau recursal. 

Acompanhamento processual. Exame de autos 

findos no NPJ. Simulação de audiências. 

Simulação de defesa oral. Participação em 

audiências de instrução e julgamento cíveis de 

primeiro grau e em julgamentos do pleno do 

tribunal de justiça, sendo esse fato 

comprovado por meio de certidão emitida pelo 

órgão judicial. Visitas acompanhadas ao Poder 

Judiciário e ao Ministério Público. Mediação e 

conciliação. 

meio de certidão emitida pelo órgão judicial. 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

8º Semestre – 60h 

EMENTA: O Estado e o Poder de Tributar. 

Tributação, Direito Tributário  e Tributo. 

Espécies Tributárias. Código Tributário 

Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. 

Sistema e Princípios Constitucionais 

Tributários. Limitações Constitucionais ao 

Poder de Tributar. Competência Tributária. 

Obrigação Tributária. 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

9º Semestre -72 h 

EMENTA: o Estado e o poder de tributar. 

Direito tributário: conceito e princípios. 

Tributo: conceito e espécies. Código 

Tributário Nacional. Normas gerais de 

direito tributário. Obrigação tributária: 

conceito, espécies. Fato gerador (hipóteses 

de incidência). Sujeitos ativo e passivo. 

Solidariedade. Capacidade tributária. 

Domicílio tributário. Tributos federais, 

estaduais e municipais. 

 

DIREITO EMPRESARIAL I 

8º Semestre – 60h 

EMENTA: Conceito. Histórico. Atos de 

comércio. Comerciante: qualidade, 

prerrogativas e obrigações. Empresa e 

empresário. Registro de comércio. Propriedade 

industrial. Comerciante individual. Títulos de 

crédito no direito brasileiro. Arbitragem 

comercial. Comércio eletrônico. Comércio 

exterior. 

DIREITO EMPRESARIAL I 

7º Semestre: 72 h 

EMENTA: Conceito. Histórico. Atos de 

comércio. Comerciante: qualidade, 

prerrogativas e obrigações. Empresa e 

empresário. Registro de comércio. 

Propriedade industrial. Comerciante 

individual. Direito Societário. Tipos de 

sociedade. Arbitragem comercial. Títulos de 

crédito no direito brasileiro. 

 

Direito Financeiro 

8º Semestre – 60h 

EMENTA: Definição e conteúdo do Direito 

Financeiro. Aspectos constitucionais. 

Competência legislativa. Princípios 

orçamentários. Atividade Financeira do Estado 

Não há equivalência. 



  

 

 

e sua evolução. Sistema Financeiro Nacional. 

Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento 

Público. Crédito Público. Responsabilidade 

Fiscal. 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA I 

8º Semestre – 60h 

EMENTA: Epistemologia do Conhecimento 

Científico. Sistematização do processo de 

pesquisa. Normas da ABNT. ELaboração de 

um projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. 

Especificidades do projeto de pesquisa na área 

do Direito. O projeto da monografia. 

Elaboração do projeto de pesquisa da 

monografia final do curso de Direito. 

TCC I – PROJETO DE PESQUISA. 

9º Semestre - 36 h 

EMENTA: Elaboração de um projeto de 

pesquisa: estrutura e conteúdo. 

Especificidades do projeto de pesquisa na 

área do Direito. O projeto da monografia. 

Elaboração do projeto de pesquisa da 

monografia final do curso de Direito. 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

8º Semestre – 60h 

EMENTA:A sociedade internacional. Origens 

históricas do direito internacional público. 

Conceito, denominações e divisões. Relação 

entre o direito internacional público e o direito 

interno. Fundamento e fontes do direito 

internacional público. Direito dos Tratados. 

Direito diplomático. Personalidade jurídica 

internacional. O Estado no direito 

internacional público. Contencioso 

internacional. Litígios internacionais, guerra e 

neutralidade. Organizações internacionais. Os 

indivíduos e o direito internacional. Domínio 

público internacional. 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

8º Semestre - 72 h 

EMENTA: Direito internacional público: 

noções gerais. Relações como o direito 

interno. Fontes. Personalidade internacional. 

Pessoas internacionais. Estado. Dimensão 

pessoal e territorial. Direito diplomático. 

Organizações internacionais. Pessoas 

internacionais. Contencioso internacional. 

Litígios internacionais, guerra e 

neutralidade. Proteção internacional dos 

direito fundamentais. Anistia internacional. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL II 

– (CÍVEL II) 

8º Semestre – 60h 

EMENTA: Técnicas de estruturação das peças 

jurídicas (introdução, desenvolvimento e 

conclusão). Modo de construção das peças 

jurídicas: Competência, do direito, dos fatos, 

do valor da causa. Produção de peças a partir 

de situações hipotéticas. Produção de peças 

simuladas na área de direito constitucional, 

administrativo e tributário. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA III – 

PROCESSO CIVIL 

9º Semestre - 75 h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica 

cível através de atividades reais prestadas 

pelos estagiários no atendimento a 

população carente e na solução de 

problemas jurídicos. Elaboração de peças 

processuais, simuladas ou não, em primeiro 

grau e em grau recursal. Participação e 

acompanhamento de 05 (cinco) audiências 

de instrução cíveis de primeiro grau e de 03 



  

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA 

SIMULADA II – (CÍVEL II) 

8º Semestre – 60h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica cível 

através de atividades reais prestadas pelos 

estagiários no atendimento à população carente 

e na solução de problemas jurídicos. 

Elaboração de peças processuais, simuladas ou 

não, em primeiro grau e em grau recursal. 

Acompanhamento processual. Exame de autos 

findos no NPJ. Simulação de audiências. 

Simulação de defesa oral. Participação em 

audiências de instrução e julgamento cíveis de 

primeiro grau e em julgamentos do pleno do 

tribunal de justiça, sendo esse fato 

comprovado por meio de certidão emitida pelo 

órgão judicial. Visitas acompanhadas ao Poder 

Judiciário e ao Ministério Público. 

(três) julgamentos do pleno do tribunal de 

justiça, sendo esse fato comprovado por 

meio de certidão emitida pelo órgão judicial. 

DIREITO ELEITORAL 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 

1965 e respectivas atualizações). Domicílio 

eleitoral. Elegibilidade e inelegibilidade. 

Recursos eleitorais. Pressupostos de 

admissibilidade, efeitos e prazos. Recursos 

perante as juntas e juízos eleitorais e tribunais 

regionais. Crimes eleitorais. Conceito, 

natureza e classificação. Tipos previstos na 

legislação eleitoral. Processo penal eleitoral. 

Investigação criminal eleitoral. Ação penal. 

Competência criminal em matéria eleitoral. 

Rito processual penal eleitoral. Invalidação e 

nulidade de atos eleitorais. Lei das Eleições 

(Lei n. 9.504, de 1997). 

DIREITO ELEITORAL 

9º Semestre - 72 h. 

EMENTA: Código Eleitoral (Lei n. 4.737, 

de 1965 e respectivas atualizações). 

Domicílio eleitoral. Elegibilidade e 

inelegibilidade. Recursos eleitorais. 

Pressupostos de admissibilidade, efeitos e 

prazos. Recursos perante as juntas e juízos 

eleitorais e tribunais regionais. Crimes 

eleitorais. Conceito, natureza e classificação. 

Tipos previstos na legislação eleitoral. 

Processo penal eleitoral. Investigação 

criminal eleitoral. Ação penal. Competência 

criminal em matéria eleitoral. Rito 

processual penal eleitoral. Invalidação e 

nulidade de atos eleitorais. Lei das Eleições 

(Lei n. 9.504, de 1997). 

 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Direito internacional privado. 

Noções básicas do direito internacional 

privado. Direito internacional privado e as 

disciplinas jurídicas afins. Conceito. Fontes. 

Codificação internacional. Condição jurídica 

do estrangeiro. Conflitos de lei no espaço. 

Cooperação internacional. Homologação de 

sentença estrangeira. Extradição. Os direitos 

fundamentais no âmbito do direto 

internacional privado. 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

9º Semestre - 72 h 

EMENTA: Direito internacional privado. 

Noções básicas do direito internacional 

privado. Direito internacional privado e as 

disciplinas jurídicas afins. Conceito. Fontes. 

Codificação internacional. Condição jurídica 

do estrangeiro. Conflitos de lei no espaço. 

Coperação internacional. Homologação de 

sentença estrangeira. Extradição. Os direitos 

fundamentais no âmbito do direto 

internacional privado. 

DIREITO EMPRESARIAL II Não há equivalência. 



  

 

 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Sociedades empresariais. 

Sociedade não personificada. Sociedade em 

conta de participação. Da sociedade 

personificada. Da sociedade simples. 

Sociedade em nome coletivo. Sociedade 

limitada. Sociedade anônima. Sociedade em 

comandita por ações. Sociedade cooperativa. 

Sociedade coligadas. Liquidação da sociedade. 

Transformação, incorporação, fusão e cisão de 

sociedades. Sociedade dependente de 

autorização: sociedade nacional e estrangeira. 

Estabelecimento. Dos institutos 

complementares: registro, nome empresarial, 

prepostos, escrituração. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Crédito tributário e Lançamento. 

Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito 

Tributário. Garantias e Privilégios do Crédito 

Tributário. Processo Administrativo e Judicial 

Tributário. 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 

10º Semestre - 72 h 

EMENTA: Crédito tributário. Conceito. 

Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, 

extinção e exclusão. Prescrição e 

decadência. Repetição de indébito. 

Responsabilidade tributária. 

Responsabilidade pessoal e de terceiros. 

Responsabilidade supletiva. Sistema 

tributário nacional. Princípios gerais. 

Limitações ao poder de tributar. Processo 

administrativo tributário. Processo judicial 

tributário. 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA II 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Adequação da monografia às 

normas técnicas vigentes no país, aos 

regulamentos internos da UERR e ao 

vernáculo. Sistematização da pesquisa 

bibliográfica e documental. Realização do 

desenvolvimento e estruturação da 

monografia. Conclusão. Defesa da monografia. 

TCC II – MONOGRAFIA JURÍDICA 

10º Semestre - 72 h 

EMENTA: Trabalho científico, nos termos 

do art. 9º da Portaria MEC n. 1888/94, em 

que o universitário demonstre domínio da 

Ciência Jurídica e de suas possíveis 

aplicações e onde, eventualmente, propõe 

inovações na área de atuação, seguindo uma 

metodologia adequada ao assunto proposto e 

executando-o conforme regulamento 

próprio, anexado a este projeto. 

Desenvolvimento de trabalho monográfico, 

sob a orientação de um professor e defesa do 

trabalho perante uma banca presidida pelo 

orientador e mais dois professores. 



  

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL 

III (TRABALHISTA) 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Orientação à população em matéria 

trabalhista. Audiências trabalhistas simuladas. 

Exames de autos findos em matéria trabalhista. 

Participação em audiências judiciais conforme 

resolução específica. Atendimento a população 

carente com orientação jurídica na esfera 

trabalhista. 

 

 

 

PRÁTICA JURÍDICA II – PROCESSO 

TRABALHISTA 

8º Semestre - 75 h 

EMENTA: Atendimento a população carente 

com orientação jurídica na esfera trabalhista. 

Trabalhos simulados ou não de orientação 

prática trabalhista. Elaboração de peças 

processuais: iniciais, contestações, recursos 

e outras intervenções processuais. 

Assistência à 05 (cinco) audiências de 

instrução trabalhista em primeiro grau e 03 

(três) audiências de conciliação, sendo estas 

comprovadas por meio de certidão judicial. 

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA 

SIMULADA III – TRABALHISTA 

9º Semestre – 60h 

EMENTA: Técnicas de realização de peças 

processuais trabalhistas. Trabalhos simulados e 

produção de peças trabalhistas simuladas: 

iniciais, contestações, recursos e outras 

intervenções processuais, etc. 

DIREITO EMPRESARIAL III 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: Teoria geral do direito falimentar. 

Extraterritorialidade. Direito falimnetar no 

tempo. Requerimento de falência. Processo de 

falência. Sentença declaratória de falência. 

Efeitos. Responsabilidade dos sócios e 

administradores na falência da sociedade. 

Encerramento da falência. Extinção das 

obrigações. Recuperação judicial e 

extrajudicial da empresa. 

DIREITO EMPRESARIAL II 

8º Semestre - 72 h 

EMENTA: Aspectos históricos do direito 

falimentar brasileiro. Caracterização do 

estado de falência. Partes no processo de 

falência. Juízo competente da falência. 

Efeitos jurídicos da sentença declaratória. 

Massa falida. Pagamento dos credores. 

Venda dos bens. Revogação dos atos do 

falido. Administração da falência. Contratos 

do falido. Procedimentos falimentares 

especiais. Crimes falimentares. 

Encerramento da falência. Recuperação 

judicial e extrajudicial. Responsabilidade 

dos Sócios. Desconsideração da 

Personalidade Jurídica. 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: A Tutela dos Direitos Difusos, 

Coletivos e Individuais Homogêneos; 

Fundamentos de uma teoria geral de ―novos 

direitos‖, Direitos Fundamentais, inclusão e 

exclusão social na positivação dos direitos 

humanos e difusos; A dignidade da pessoa 

humana como axioma do Estado democrático 

de direito - ―mulheres‖, ―homossexuais‖, 

―transgêneros‖, integrantes de ―grupos étnico-

raciais‖, ―crianças e adolescentes‖, ―idosos‖, 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

10º Semestre - 72 h 

EMENTA: Direito Difusos: conceito e 

características. A Tutela dos Direitos 

Difusos, coletivos e Individuais 

Homogêneos. Transição e Mutação no 

Tempo e no Espaço. Áreas Conflituosas 

Propícias à Revelação de interesses Difusos. 

Interesses difusos coletivos e individuais 

homogêneos. Direitos Fundamentais. 



  

 

 

―estrangeiros‖ e ―minorias religiosas‖ - 

Princípios do Direito da Criança e do 

Adolescente.  Responsabilidade Penal. Política 

de Atendimento. Atos infracionais. Medidas 

sócio-educativas e adoção; Política Nacional 

do Idoso e Estatuto do Idoso; Portador de 

Necessidades Especiais; - Da ordem 

econômica: Vinculação da economia nacional 

a um sistema internacional financeiro e 

comercial; trabalho análogo ao de escravo; 

Direito do Consumidor Conceitos e princípios 

no Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

Âmbito de aplicação das normas de Direito do 

Consumidor. 

Liberdade. Igualdade. Fraternidade. Direitos 

Coletivos. Características dos direitos 

coletivos. Tutela dos Direitos 

Constitucionais Difusos. Tutela do Meio 

Ambiente; dos direitos da Criança e do 

adolescente; do Consumidor; da Ordem 

Econômica; da Moralidade Pública; do 

Patrimônio Cultural; de outros Direitos e 

Interesses Difusos. Tutela Coletiva de 

Direitos. Ação Civil Pública: conceito e 

conteúdo. O objeto da Ação Civil Pública. O 

Interesse à propositura da Ação Civil 

Pública. O Interesse Individual. Os 

Interesses Coletivos. Os Interesses e sua 

inserção entre os Direitos Subjetivos e os 

Interesses Simples. Legitimação Para Agir. 

Os Co-Legitimados Ativos. O Procedimento 

na Ação Civil Pública. Coisa Julgada nas 

Ações Coletivas. Ação Popular. Mandado de 

Segurança Coletivo. 

DIREITO AMBIENTAL 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: Ecologia e meio ambiente. A crise 

ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento e desenvolvimento 

sustentável. Teoria geral do direito ambiental. 

Conceito. Fontes. Princípios. Campos de 

avaliação. O direito e os recursos ambientais. 

Direito ambiental brasileiro. Direito ambiental 

comparado. As conferências internacionais 

sobre o meio ambiente e ecologia. O programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Estudo de impacto ambiental. Meio ambiente 

urbano. Proteção jurídica de diversidades 

biológicas. Crimes ambientais. Políticas 

energéticas e meio ambiente. Terras indígenas. 

DIREITO AMBIENTAL 

8º Semestre - 36 h 

EMENTA: Ecologia e meio ambiente. A 

crise ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento e desenvolvimento 

sustentável. Teoria geral do direito 

ambiental. Conceito. Fontes. Princípios. 

Campos de avaliação. O direito e os recursos 

ambientais. Direito ambiental brasileiro. 

Direito ambiental comparado. As 

conferências internacionais sobre o meio 

ambiente e ecologia. O programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Estudo de impacto ambiental. Meio 

ambiente urbano. Proteção jurídica de 

diversidades biológicas. Crimes ambientais. 

Políticas energéticas e meio ambiente. Terras 

indígenas. 

PSICOLOGIA DO DIREITO 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: Psicologia e Psicologia Jurídica. 

Psicologia e Direito Civil. Psicologia, Infância 

e Juventude. Psicologia e Direito de Família. 

Psicologia, Direito Penal e Lei das Execuções 

Penais. Provas periciais, perícias e avaliações 

psicológicas e sua importância no processo. 

Noções de desenvolvimento da Personalidade 

Humana. Psicopatologia forense 

PSICOLOGIA APLICADA 

2º Semestre - 72 h 

EMENTA: A psicologia e a gestão de 

conflitos. A importância dos aspectos 

emocionais na construção do acordo. 

Processos contemporâneos de gestão de 

conflitos: mediação, conciliação, negociação 

e arbitragem. O processo de mediação. A 

mediação aplicada à diversos setores: 

família, instituições escolares, planos de 

saúde, espaços públicos e organizações 

empresariais. A mediação nos processos de 



  

 

 

direito de família. O lugar dos filhos nos 

processos de separação: aspectos 

emocionais. 

 

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: A seguridade social. Lei e 

regulamento de custeio da previdência social. 

Lei e regulamento de benefícios de 

previdência social. Assistência social. A saúde. 

Previdência estatal. Regimes especiais de 

previdência. O Estado e o bem estar social. O 

não trabalho na constituição: direitos do 

cidadão. A seguridade social: o trabalhador 

público e privado. Receita da previdência. 

Contribuições da sociedade. Ações de natureza 

previdenciária: acidentes, doenças 

ocupacionais, revisão de pensões. 

Aposentadoria. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

9º Semestre: 36 h 

EMENTA: A seguridade social. Lei e 

regulamento de custeio da previdência 

social. Lei e regulamento de benefícios de 

previdência social. Assistência social. A 

saúde. Previdência estatal. Regimes 

especiais de previdência. O Estado e o bem 

estar social. O não trabalho na constituição: 

direitos do cidadão. A seguridade social: o 

trabalhador público e privado. Receita da 

previdência. Contribuições da sociedade. 

Ações de natureza previdenciária: acidentes, 

doenças ocupacionais, revisão de pensões. 

Aposentadoria. 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL 

IV - (PENAL) 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: Instruções para elaboração de 

peças criminais a partir de situações 

hipotéticas de primeiro e segundo grau 

(recurso em sentido estrito, apelação, agravo 

em execução penal, correição parcial, etc.). 

Elaboração de habeas corpus e mandado de 

segurança criminal a partir de simulações. 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA I – 

PROCESSO PENAL 

7º Semestre - 72 h 

EMENTA: Atendimento a população 

carente. Elaboração de peças práticas e 

teóricas na esfera administrativa e judicial 

criminal (inquérito policial, instrumentos e 

procedimentos ordinários, sumário, no júri, 

nos juizados especiais criminais). 

Elaboração de peças processuais de segundo 

grau (recurso em sentido estrito, apelação, 

agravo em execução penal, correição parcial. 

Elaboração de habeas corpus e mandado de 

segurança criminal. Assistência a 05 (cinco) 

audiências de instrução de primeiro grau na 

vara criminal e 03 (três) sessões para 

julgamento criminal pelo tribunal, sendo 

essas audiências demonstradas por meio de 

certidão emitida pelo órgão judicial. 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA 

SIMULADA IV - (PENAL) 

10º Semestre – 60h 

EMENTA: Procedimentos: Comuns e Especial 

do Júri no Código de Processo Penal e 

Especiais, previstos em legislação 

extravagante. Análise de autos findos em 

matéria criminal Audiências de instrução de 

primeiro grau na vara criminal e sessões para 

julgamento criminal pelo tribunal, sendo essas 

audiências demonstradas por meio de certidão 

emitida pelo órgão judicial. Júri Simulado. 

Orientação à comunidade em questões 

criminais. Visitas ao Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública e Instituições 

Prisionais. 

Não há equivalência. 

HUMANIDADES 

1º Semestre: 72 h 

EMENTA: Estudo e compreensão de 



  

 

 

questões relativas ao surgimento da 

racionalidade ocidental pertinentes ao 

processo de construção cognitiva. 

Humanização do homem dentro dos 

diversos campos do saber, dialogando com 

outras áreas do conhecimento que tratem de 

temas que tenham o humano como objeto de 

investigação, em todas as suas dimensões, 

nas categorias de tempo e espaço. 

 

Não há equivalência. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

4º Semestre - 72 h 

EMENTA: A doutrina da proteção integral. 

A história da proteção da criança. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente. O direito 

fundamental à convivência familiar e 

comunitária. Família natural e família 

substituta. Medidas aplicáveis aos pais e 

responsáveis. Modalidades de colocação em 

família substituta. Perda e suspensão do 

pátrio poder (poder familiar). Medidas de 

proteção. O ato infracional e os direitos 

individuais do adolescente. Medias sócio-

educativas. Equipe técnica interprofissional 

nos processos de perda ou suspensão do 

pátrio poder, de colocação em família 

substituta e de apuração de ato infracional. 

Nãoháequivalência. 

TEMASEMERGENTES 

10ºSemestre - 36 h 

EMENTA: Estudodetemasatuaisdodireito, 

frenteàsmudançasdecorrentesdocontextosoci

alglobalqueimplicamemnovasinterpretações

eaplicaçõesdomundojurídico. 

Odesenvolvimentodeconhecimentodiversific

adosobreosnovosdireitosintroduzidosnoorde

namentojurídicoesuasrelaçõescomarealidade

social. 

Aatualizaçãodasdiscussõessobediferentesinst

ituiçõesdedireito. 

 

 

17. DAPÓS-GRADUAÇÃO 

17.1 DAPÓS-GRADUAÇÃOLATOSENSU 

O Curso de Direito da UERR ofertará especialização em direito a partir do 

disposto no Artigo 44, incisoIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica Nacional – 

LDB  (Lei N.º 9.394/96), segundo o que a educação superior ―abrangerá os curso s eprogramas 



  

 

 

de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado (StrictoSensu), os cursos 

de especialização (LatoSensu), aperfeiçoamento (...) abertos a candidatos diplomados em cursos 

de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino‖.  

Em consonância com a LDB, o Curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima 

ofertará curso de Especialização para atender a uma demanda dos operadores do direito do 

Estado de Roraima. 

A ausência de um Curso de Especialização em Direito presencial, ofertado por 

IES pública no Estado de Roraima, faz com que a UERR promova o curso com a oferta de 

disciplinas fundamentais aos interesses de profissionais que atuamem contexto econômico-

regional dominado pelo Poder Público. 

Com efeito, a formação docente, consolidada na graduação, deve ser 

complementada por meio de cursos de Pós-Graduação em virtude das constantes transformações 

e necessidades de avanços e melhorias. As necessidades de qualificação profissional nas 

diversas instâncias do conhecimento também justificam a criação desta especialização. Neste 

sentido, a Universidade Estadual de Roraima como instituição formadora e qualificadora de 

profissionais objetiva reforçar o conhecimento da comunidade jurídica do Estado.  

Diante de tais desafios é que o curso de especialização tem como meta a 

identificação e discussão de problemas teóricos e práticos com foco no aprimoramento dos 

profissionais do direito, de modo a incentivá-los à atuação científica e à adequada atuação 

profissional na área de direito. 

 

17.2 DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

O corpo docente efetivo do Curso de Direito atua em âmbito de Graduação, de Especialização em 

Direito e, em caráter associativo, de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e 

Cidadania (MSPDHC). 

O Curso de Graduação em Direito apresenta viés interdisciplinar manifesto no eixo de 

formação fundamental do direito e no núcleo das disciplinas comuns da UERR, contidos no item 8.3 

deste projeto, com vistas à integração do estudante do Curso de Direito com outras áreas do saber.  

Nesta linha, em atenção à vocação de discentes do curso para pesquisas em nível de mestrado e 

doutorado é que o Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania 

(MPSDHC) - ofertado em perspectiva interdisciplinar - estará associado ao Curso de Direito da UERR a 

partir da aprovação deste Projeto Pedagógico, devendo o referido mestrado ser norteado por regimento 

próprio.  

O coordenador e o vice-coordenador do referido Mestrado Profissional deverão ter seus 

nomes aprovados pelo colegiado do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos 

Humanos e Cidadania (MSPDHC) e pelo colegiado do Curso de Direito, respectivamente, com 

mandato para um período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos imediatamente ao cargo 

uma única vez. 



  

 

 

Em virtude de sua perspectiva interdisciplinar o MSPDHC terá seu corpo docente 

composto por professores do Curso de Direito e de outros cursos da UERR de acordo com as 

necessidades e diretrizes do programa. 

Portanto, a pós-graduação apresenta-se como questão relevante no âmbito do Curso de Direito da 

UERR. 

18 DA EXTENSÃO 

A UERR através da Pró-Reitoria de Extensão estabelece que: 

[...] a extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade. É na política de extensão 

universitária que se constitui o processo educativo, artístico-cultural, científico 

e tecnológico onde a relação entre o ensino e a extensão conduz a mudanças 

significativas, uma vez que alunos e professores constituem-se em sujeitos do 

ato de aprender, pois, como via de interação entre a Universidade e a sociedade, 

constitui elemento capaz de operacionalizar a relação teoria e prática. 

A Universidade Estadual de Roraima tem na Extensão um instrumento de 

integração do ensino e da pesquisa e, ao mesmo tempo, de mobilização da 

comunidade acadêmica para o debate e o diálogo com  a sociedade, numa troca 

enriquecedora do conhecimento. A proposta da UERR é tomar todas as 

medidas necessárias para reforçar o serviço de extensão à comunidade, 

especialmente nas atividades que objetivam a eliminação da pobreza, violência, 

analfabetismo, fome e enfermidades, realizando este trabalho de modo 

interdisciplinar e transdisciplinar que oriente a análise de desafios, de 

problemas e das mais variadas temáticas. (Fonte: Site da UERR 

www.uerr.edu.br) 

 

Diante disso, vale ressaltar - no que se refere à integração entre ensino e extensão - que 

o Curso de Direito da UERR promoverá anualmente as seguintes práticas de extensão: Júri 

Simulado, Semana Jurídica, Seminários, Congressos Jurídicos, Cursos de Extensão, ações 

sociais e demais atividades, todas certificadas pela Pró-Reitoria de Extensão. 

Ademais, a língua brasileira de sinais (LIBRAS) será trabalhada no Curso de Direito 

mediante atividade de extensão, cuja oferta será disciplinada pelo colegiado do curso. 

 

 

 

 

 

http://www.uerr.edu.br)/
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ANEXO I 

MATRIZ CURRICULAR ANTIGA 

SEM

. 
CÓDIGO DISCIPLINAS 

PRÉ - 

REQUISITO 
CH 

 

1º 

Dir. Rom. Direito Romano  72 

Hum. Humanidades  72 

COE Comunicação Oral e Escrita  72 

MTC Metodologia do Trabalho Científico  72 

IED Introdução ao Estudo do Direito  72 

 

2º 

Filos. Dir. Filosofia do Direito  72 

Port. Jur. Português Jurídico  72 

C. Pol. e TGE 
Ciência Política e Teoria Geral do 

Estado 

 72 

Econ. Política Economia Política  72 

Soc. Jur. E 

Antropologia. 

Sociologia Jurídica e Antropologia  72 

3º 

Teoria Const. Teoria da Constituição IED  72 

Psicol. Dir.  Psicologia Aplicada   72 

TGP Teoria Geral do Processo IED 72 

E.G.P. Ética Geral e Profissional  72 

Dir. Civil I Direito Civil I – Parte Geral IED 72 

4º 

Dir. Penal I Direito Penal I – Parte Geral IED 72 

Dir. Const. I 
Direito Constitucional I IED / Teoria 

Const 

72 

Dir. Civil II Direito Civil II – Obrigações I Dir Civil I 72 

DCA Direito da Criança e do Adolescente IED 72 

DPC I Direito Processual Civil I TGP 72 

 

5º 

 

Dir. Penal II Direito Penal II – Das Penas Dir. Penal I 72 

Dir. Civil III Direito Civil III – Obrigações II Dir. Civil I 72 

DPP I Direito Processual Penal I TGP 72 

DPC II Direito Processual Civil II TGP 72 

Dir. Const. II Direito Constitucional II Teoria Const  72 

6º 

 

Dir. do Trab I Direito do Trabalho I IED 72 

Dir. Civil IV Direito Civil IV – Contratos Dir. Civil I 72 

DPP II Direito Processual Penal II TGP 72 

Dir. Penal III Direito Penal III – Parte Especial. Dir. Penal I 72 

DPC III Direito Processual Civil III TGP 72 

7º 

Dir. do Trab.II Direito do Trabalho II IED 72 

Dir. Penal IV 
Direito Penal IV – Legislação 

Extravagante 
Dir. Penal I 

72 

Dir. Civil V Direito Civil V – Direito das Coisas Dir. Civil I 72 

DPC IV Direito Processual Civil IV TGP 72 

Dir. Emp I Direito Empresarial I IED 72 

EPJ I 
Estágio de Prática Jurídica I – 

Processo Penal 
 

75 

8º Dir. Civil VI Direito Civil VI – Família e Dir. Civil I 72 



  

 

 

Sucessões 

Dir. Emp II Direito Empresarial II IED 72 

D.P.Trab. Direito Processual do Trabalho TGP 72 

EPJ II 
Estágio de Prática Jurídica II – 

Processo Trabalhista 
 

75 

DIP Direito Internacional Público IED 72 

Dir. Agrário Direito Agrário IED 36 

Dir. Amb. Direito Ambiental IED 36 

9º 

Dir. Eleitoral. Direito Eleitoral IED 72 

D.I.Priv. Direito Internacional Privado IED 72 

Dir. Adm. Direito Administrativo I IED 72 

Dir. Trib. Direito Tributário I IED 72 

EPJ III 
Estágio de Prática Jurídica III – 

Processo Civil I 

 75 

TCC I Projeto de Pesquisa – TCC I MTC 36 

Dir. Prev. Direito Previdenciário IED 36 

10º 

 D.P.Const. Direito Processual Constitucional TGP 72 

Dir. Adm. Direito Administrativo II IED 72 

Dir Trib. Direito Tributário II IED 72 

DDC Direitos Difusos e Coletivos IED 72 

Tem. Emerg. Temas Emergentes do Direito IED 36 

Dir. Indígena. Direito Indígena IED 36 

EPJ IV 
Estágio de Prática Jurídica IV – 

Processo Civil II 

 75 

TCC II Monografia Jurídica – TCC II TCC I  72 

 Total de disciplinas   3672 

 Estagio supervisionado   300 

 Atividades Complementares   300 

 Total geral do Curso   4272 

 



  

 

 

ANEXO II 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DA MATRIZ ANTIGA 

 

1º SEMESTRE 

 

DIREITO ROMANO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: O Direito Romano: história, organização social, órgãos políticos, fontes e divisão do 

direito. Instituições de Direito Romano. O Direito Romano e o Direito Civil brasileiro: Direito de 

Família: o status familiae. Direito das Coisas, Direito das Obrigações e Direito das Sucessões. 

Aspectos relevantes da história do direito (gênese e desenvolvimento). Evolução história dos 

direitos fundamentais. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. Vol I e II.Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito e as instituições da 

Grécia e de Roma. São Paulo: Hemus, 1996. 

CRETELLA Júnior, José. Curso de Direito Romano: o direito romano e o direito civil 

brasileiro no novo código civil. 29 ed. Revisada. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamento da história do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005. 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história.2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

 

HUMANIDADES  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Estudo da inter-relação de conhecimentos produzidos ao longo da experiência 

humana em suas diferentes escolas. A filosofia das ciências e do conhecimento. Métodos de 

produção do saber técnico-científico. O arcabouço da cultura humanística imprescindível ao 

desenvolvimento das capacidades de expressão, compreensão, crítica e síntese, fundamentais em 

qualquer carreira profissional e da clareza do mundo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BERLIN, Isaiha. Estudos sobre a humanidade: uma antologia de ensaios. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002. 

BUZZI, Arcângelo R. Filosofia para principiantes: a existência humana no mundo. 14 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994. 

NIETZSCHE, Friedrich.Humano, demasiadamente humano: um livro para espíritos livres. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 

 

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Estudo sobre a interatividade da linguagem e suas características discursivas; 

mecanismos de leitura e de produção textual. 

http://www.companhiadasletras.com.br/web_store.cgi?pg_autor=00370&buy=yes&slink=1&cart_id=9491676.24709&categoria_p=13&titulo_p_ini=+&pg_pesq=2&slink=1#_blank


  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANDRADE, Maria Margarida; HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: Noções básicas 

para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2004.  

CÂMARA JUNIOR, Joaquim Matoso. Manual de expressão oral e escrita. 21 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2002. 

COSTA VAL, Maria G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

KOCH, Ingedore. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Cortez,1999 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. (trad.) Claúdia Schinling. 6 Ed. Porto Alegre: Artmed, 

1998 

 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: A Universidade: compreensão da importância dos estudos no ensino superior. A 

leitura, analise e interpretação de textos na vida acadêmica. Técnicas de leitura: analise textual, 

temática, interpretativa e problematização. Métodos de estudo: fichamento, resenhas e mapa 

conceitual. As normas da ABNT e sua aplicação na organização do trabalho científico. Etapas do 

projeto de pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANTUNES, C. A grande jogada: Manual construtivista de como estudar. 12. Ed. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1996. 

BOAVENTURA, E. Metodologia da Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 6. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 7. Ed. 

São Paulo: Atlas, 2005 

 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Noção de Direito: origem do direito. Direito e Moral. Direito, equidade e justiça. 

Direito Objetivo e Direito Subjetivo. As fontes do direito. Teoria da Norma jurídica 

(interpretação e integração). Teoria do ordenamento jurídico. Teoria tridimencional do direito. 

Hermenêutica e propedêutica. Validade, vigência e eficácia da norma. Antinomias e lacunas. 

Hierarquia das normas. Relações jurídicas: sujeitos de direitos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 17 Ed, São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito.São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2007. 

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito.São Paulo: Atlas, 2003. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 

2006. 



  

 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito.27 Ed, São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

 

2º SEMESTRE 

 

FILOSOFIA DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Evolução histórica da Jusfilosofia. Conceito, significado e âmbito da Filosofia 

Jurídica. As idéias filosóficas sobre Justiça e Direito. A Filosofia Jurídica e a Igualdade formal e 

material. Direito Natural e Direito Positivo no pensamento clássico, no pensamento medieval e 

no pensamento dos séculos XVII e XVIII. Direito Natural Dogmático. Racionalismo jurídico. 

O normativismo na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen: análise crítica. Abordagem Zetética 

do Direito. Abordagem Dogmática do Direito.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do 

direito.São Paulo: Atlas, 2005. 

BOBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito.São Paulo: Ícone, 

1999. 

KELSON, Kans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

NADER, Paulo. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

 

PORTUGUÊS JURÍDICO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Comunicação jurídica. Vocabulário jurídico. Brocardos jurídicos e locuções latinas. 

A argumentação jurídica. Ética da argumentação: dialogicidade e impessoalidade. Tipos de 

argumentos: ab auctoritate, ad hominem, exemplar, ad rem, ab absurdo, a contrario sensu, a 

pari, a fiori, a maior ad minus, a minor ad maius, por entinema, a priori e a posteriori. Retórica. 

A linguagem judicial: teoria e prática dos textos jurídicos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALVES, Alaôr Caffé. Lógica: pensamento formal e argumentação – elementos para o 

discursojurídico. Bauru: Edipro, 2000. 

DAMIÃO, Regina Toledo;HENRIQUES, Antônio. Curso de português jurídico.São Paulo: 

Atlas, 2004. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico.Rio de Janeiro: Forense, 1989. 

FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática 

do discurso jurídico. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 

XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito: (linguagem forense). 17 Ed.Rio de janeiro: 

Forense, 2004. 

 

 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: A ciência política. As relações entre o Estado, o Poder e o Direito. Origem e 



  

 

 

evolução dos Estados. Formas de Estado, formas e sistemas de governo e regimes políticos. As 

principais mudanças políticas no Brasil e América Latina. O Estado moderno e os direitos 

fundamentais.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado.23 Ed.São Paulo: Globo, 2005. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 16 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado.5 Ed, revista e ampliada. São Paulo. Malheiros Editores 

Ltda. 2004. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elemento da Teoria Geral do Estado. 25 Ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

FRIEDE, Reis. Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3 Ed 2006. ed. Forense 

Universitária. 

 

 

ECONOMIA POLÍTICA 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Introdução geral às Ciências Econômicas. A teoria economia e a Economia como 

ciência. Objeto da ciência econômica. Leis econômicas. Evolução histórica das Escolas e 

Doutrinas Econômicas. Organização de atividade econômica. Fatores de produção. Os sistemas 

econômicos. Estrutura de um sistema econômico. Conceito dos principais agregados. 

Fenômenos econômicos e sua dimensão política. A Teoria da produção. Modos e relações de 

produção. Teoria do consumidor: abordagem Cardinal e Ordinal. O setor público. O setor 

financeiro e monetário. O setor externo - comércio internacional. Estrutura de mercado. O 

mercado real. Mercado de trabalho. Mercado monetário. Balança de pagamentos. Crescimento 

econômico.  

 

BILIOGRAFIA 

 

ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. História do pensamento econômico. 4 Ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. São Paulo: Saraiva, 2006. 

HUNT, T. História do pensamento econômico.8 Ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

ROSSETTI, José Paschoal, Introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 2002. 

VASCONCELOS, Márcio Antônio S. GARCIA, Manoel E. Fundamentos de Economia. 2 Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

 

SOCIOLOGIA JURÍDICA E ANTROPOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: O positivismo. Organiscismo. Cientificismo. Darwinismo Social. Ordem e 

Progresso. DURKHEIM. O fato social. Consciência coletiva. Tipos de fatos sociais. O papel do 

cientista. A evolução e a coesão social de MAX WEBER. A sociedade sob uma perspectiva 

histórica. A ação social: uma ação com sentido. Tipos puros de ações sociais. História e 

totalidade, materialismo histórico. As classes sociais. A origem histórica do capitalismo. O 

salário. O trabalho, valor e lucro. Antropologia. Conceito de alteridade, etnia e cultura.  

 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1385930&ID=C893241A7D60604101A2D0426


  

 

 

 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico.São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica.10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2001. 

MACHADO NETO, Antônio Luiz. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2005. 

NETO, Pedro Scuro. Manual de sociologia geral e jurídica: lógica e método do direito, 

problemasSociais, comportamentocriminoso, controle social. 4 Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

SOUTO, C; FALÇÃO, J. Sociologia e Direito. Textos Básicos para a disciplina da sociologia 

jurídica.São Paulo: Pioneira, 2002. 

 

 

3º SEMESTRE 

 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Constitucionalismo: conceitos, origem e evolução histórica. Características do 

constitucionalismo. Classificação das constituições. Formação constitucional no Brasil.  A 

Constituição como sistema aberto de normas. Princípios e regras. A supremacia jurídica das 

constituições. Hermenêutica e interpretação. Eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais. O Poder Constituinte (originário, derivado e decorrente). Mudanças 

constitucionais. Limites do poder constituinte.  

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ARAÚJO, Luiz Alberto David; Jr. Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional, 2
a
 edição. 

São Paulo: Saraiva, 2004. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19 Ed. São Paulo: Atlas. 2006. 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 Ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2 Ed revista e ampliada. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 20 Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 

 

PSICOLOGIA APLICADA  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: A psicologia e a gestão de conflitos. A importância dos aspectos emocionais na 

construção do acordo. Processos contemporâneos de gestão de conflitos: mediação, conciliação, 

negociação e arbitragem. O processo de mediação. A mediação aplicada à diversos setores: 

família, instituições escolares, planos de saúde, espaços públicos e organizações empresariais. A 

mediação nos processos de direito de família. O lugar dos filhos nos processos de separação: 

aspectos emocionais. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALTOÉ, Sônia. Sujeito de direito sujeito de desejo.Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

BRITO, L. M. Temas de psicologia jurídica.2 Ed. São Paulo: Relume Dumará, 2005. 

GRUNSPUN , Haim. Mediação familiar.São Paulo: Ltr, 2000. 



  

 

 

HAYNES, John M; MARODIN, Marilene. Fundamentos da mediação familiar.Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1996. 

SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro.São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2006. 

 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Noções introdutórias e históricas. O direito processual como ciência, suas 

características e fontes. Compreensão do fenômeno jurisdicional, do processo como instrumento 

da realização da jurisdição e da ação como provocação da jurisdição. Princípios gerais do direito 

processual. Tutela constitucional do processo. Jurisdição e princípios fundamentais.   

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALVIM, José Eduardo C. Elementos de Teoria Geral do Processo. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 

CÂNDIDO, Rangel. Teoria Geral do Processo.20 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

CORREIA, Marcos Orione Gonçalves. Teoria Geral do Processo. 4 Ed. São Paulo: Saraiva. 

2006. 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria Geral do Processo.22 Ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. 

WEBER, Adriana et al. Noções Introdutórias de Teoria Geral do Processo.2 Ed. São Paulo: 

Livraria do Advogado. 2004. 

 

 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

CARGA HORÁRIA: 72 h. 

EMENTA: A ética: objeto e relação com as outras ciências. A Deontologia jurídica. A ética e o 

direito. Ética profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. A ética e a globalização.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Ética Jurídica: ética geral e profissional. 2 Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica: ética das profissões jurídicas. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997. 

LÔBO, Paulo Luiz Neto. Comentários ao novo estatuto da advocacia e da OAB. Brasília: 

Brasília Jurídica, 1996. 

NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 4 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004. 

VITRAL, Waldir (Coligidor). Deontologia do Magistrado, do Promotor de Justiça e do 

Advogado: decálogo, mandamentos, preces, máximas e pensamentos.Rio de Janeiro: 

Forense, 1993. 

 

 

DIREITO CIVIL I – PARTE GERAL 

CARGA HORÁRIA: 72 h 



  

 

 

EMENTA: introdução ao Direito Civil. Fonte do Direito. Lei de Introdução ao Código Civil. 

Sujeitos de Direito. Objeto das Relações Jurídicas. Dos Fatos, Atos e Negócios Jurídicos. Do Ato 

Ilícito. Da prescrição e da decadência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 23 ed. São Paulo: Saraiva. 2003. 1v. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. 6ª ed. 

São Paulo: Saraiva. 2005. 1v. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. II. 34ª ed. São Paulo: Saraiva. 2003. 1v. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro.São Paulo: Saraiva, 2005. 1v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. São Paulo: Atlas. 2005. 

 

 

4º SEMESTRE 

 

DIREITO PENAL I – PARTE GERAL 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Introdução crítica, histórica e conceitual, fontes (princípios e regras/normas) do 

Direito Penal. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Disposições gerais do código. Teoria 

geral do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). Concurso de pessoas.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direto Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 

2003, 1v. 

GOMES, Luis Flávio de. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1. São Paulo: RT, 2006. 

JESUS, Damásio E, de. Direito Penal. Parte Geral, 28ª ed. Saraiva, São Paulo, 2005.  

MIRABETE, Júlio Fabrini - Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, 23ª Ed. Editora 

Atlas, 2006.  

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral.São Paulo: RT, 2006, 1v. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: teoria dos direitos e garantias fundamentais. Remédios constitucionais. Direitos 

sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 

Ordem econômica, financeira e social.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.São Paulo: Malheiros, 2006. 

CARVALHO, Kildera Gonçalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional.12 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.24 ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

SZANIAWSKI, Elimar. Direito da personalidade e sua tutela.São Paulo: RT, 2005. 

 



  

 

 

DIREITO CIVIL II – OBRIGAÇÕES I 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Introdução ao Direito das Obrigações. Noção de obrigação. Fontes das obrigações. 

Classificação das obrigações. Efeitos das obrigações. Modos de extinção das obrigações: 

pagamento, pagamento por consignação. Pagamento com sob-rogação. Imputação do 

pagamento. Dação em pagamento. Novação. Compensação. Trasação. Confusão. Remissão das 

dívidas.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 2v. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil - 

Obrigações. São Paulo: Saraiva. 2004. 2v. 

RODRIGUES, Silvio. Parte Geral das Obrigações. São Paulo: Saraiva. 2002. 2v. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro.São Paulo: Saraiva, 2005. 2v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São 

Paulo: Atlas. 2004. 2v. 

 

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: A doutrina da proteção integral. A história da proteção da criança. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Família 

natural e família substituta. Medidas aplicáveis aos pais e responsáveis. Modalidades de 

colocação em família substituta. Perda e suspensão do pátrio poder (poder familiar). Medidas de 

proteção. O ato infracional e os direitos individuais do adolescente. Medias sócio-educativas. 

Equipe técnica interprofissional nos processos de perda ou suspensão do pátrio poder, de 

colocação em família substituta e de apuração de ato infracional.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente.São Paulo: Atlas, 2006. 

CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. Estatuto da Criança e do Adolescente – 

doutrina e jurisprudência.São Paulo: Premier, 2005. 

ISHIDA, Walter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e 

jurisprudência.São Paulo: Atlas, 2005. 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente.Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. 

TAVARES, José de Faria. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente.Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Das partes. Da assistência e do litisconsórcio. Da intervenção de terceiros. Dos 

órgãos judiciários e auxiliares da justiça. Competência, as regras constitucionais e as justiças 

especiais. As garantias constitucionais do juiz. Os serventuários e o oficial de justiça. O perito. O 

depositário. O interprete dos atos processuais. Das nulidades processuais.  

 

BIBLIOGRAFIA 



  

 

 

 

CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.12 ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2002, 1v. 

DINAMARCO, C. R. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2005, 1v. 

MARINONI. Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de 

conhecimento.2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil.44 Ed. São Paulo: 

Forense.  2005. 1v. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil.7 Ed. São Paulo: RT, 2005, 

1v.  

 

 

5º SEMESTRE 

 

DIREITO PENAL II – DAS PENAS 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Teoria das penas. Sistema das penas. As penas no direito penal brasileiro. Benefícios 

penais: da suspensão condicional da pena, do livramento condicional e da reabilitação. A 

aplicação e individualização da pena: dosimetria penal. Concurso de crimes. As medidas de 

segurança. Efeitos da condenação. Punibilidade e causas de extinção. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 

2004. 2v. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte Especial – Volume II. São 

Paulo. Atlas. 2006. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. São Paulo: Editora dos Tribunais, 

2003. 

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal – Volume II – Parte Geral. São Paulo. Saraiva, 2005. 

PRADO, Luis Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro.Parte Geral. 5ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, 2v. 

 

 

DIREITO CIVIL III – OBRIGAÇÕES II 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Extinção da relação obrigacional sem pagamento. Conseqüências da inexecução das 

obrigações por fato imputável ao devedor: inadimplemento voluntário. Mora, perdas e danos. 

Cláusula penal. Transmissão das obrigações. Noções gerais de responsabilidade civil. Elementos 

da responsabilidade civil. Causas excludentes da responsabilidade civil subjetiva. 

Responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil por ato de terceiro. Responsabilidade 

civil pelo fato da coisa ou do animal. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil 

contratual. Da indenização. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 3v. 

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 



  

 

 

IV. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 2v e 3v. 

RODRIGUES, Silvio. Parte geral das obrigações. São Paulo: Saraiva. 2002. 3v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. São Paulo: Atlas. 2004. 4v. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Princípios processuais penais e direitos fundamentais do acusado. Noções. 

Denominação. Conceito. Objeto. Fontes. Evolução histórica. Aplicação da lei processual no 

tempo e no espaço. Interpretação da lei processual penal. Inquérito Policial. Da denúncia ou 

queixa. Ação Penal. Sujeitos do processo. Competências. Conflitos de jurisdição. Questões e 

processos incidentes. O processo: interrogatório, vítima, testemunhas, documentos, perícias, 

indícios e reconhecimento. Prova. Ação civil ex delicto.   

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 2006. 

JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Comentado. 22ª ed. São Paulo: 

Saraiva. 2005 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 11ª ed. Minas Gerais: Lúmen Júris. 2006 

TOURINHO FILHO; Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Processo comum ordinário e sumário: fase postulatória, instrutoria e decisória. 

Coisa julgada como direito fundamental. A coisa soberanamente julgada. Dos juizados especiais. 

Da ação rescisória. Do princípio e garantia do contraditório. Dos meios de prova. A prova ilícita 

e sua proibição no ordenamento jurídico brasileiro. Dos recursos. Do princípio do duplo grau de 

jurisdição.   

 

BIBLIOGRAFIA  

 

AMARAL SANTOS, Moacyr, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva. 2004. Vol 2.  

BARBOSA MOREIRA, José Carlos, O Novo Processo Civil Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: 

Forense. 2006. 

GREGO FILHO, Vicente, Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo:Saraiva. 2005. vol. 2.  

FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. São Paulo: Forense. 2005. 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, 1v e 2v.  

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Estrutura e organização do Estado brasileiro. Direito constitucional estadual e 

municipal. Organização dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Do processo legislativo. 

Do controle de constitucionalidade das leis. Funções essenciais à justiça. Tributação e 



  

 

 

orçamento. O STF como guardião supremo da constituição. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.19 ed. São Paulo: Atlas. 2006. 

SCAFF, Fernando Facuri (org). Constitucionalizando direitos.São Paulo: Saraiva, 2005. 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional.São Paulo: Saraiva, 2006 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 

 

6º SEMESTRE 

 

DIREITO DO TRABALHO I 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Direito do trabalho: evolução histórica, conceito, divisão e fontes. Princípios do 

direito do trabalho. Aplicação e interpretação das normas de direito do trabalho. Direito 

internacional do trabalho. Indisponibilidade e flexibilização de direitos trabalhistas. Contrato de 

trabalho. Sujeitos do contrato de trabalho (empregado e empregador). Segurança e medicina do 

trabalho. Fiscalização do trabalho. Trabalho da mulher. Trabalho da criança e do adolescente. 

Trabalhador rural. Nacionalização do trabalho. Salário e remuneração. Alterações das condições 

de trabalho. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA 
 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 1 Ed. São Paulo: LTR. 2005. 

MARTINS, Ségio Pinto. Direito do Trabalho. 22 Ed. São Paulo: Atlas. 2006.  

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho.5 Ed. São Paulo: LTR. 2006 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19 Ed. São Paulo: Saraiva. 

2004. 

SUSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. TEIXEIRA FILHO, João de 

Lima. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2004. 

 

 

DIREITO CIVIL IV – CONTRATOS 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Teoria geral dos contratos. Conceito e requisitos. Classificações gerais. Formação, 

conteúdo, perfeição, interpretação, imprevisão e revisão dos contratos. Princípios fundamentais. 

Efeitos quanto às partes e terceiros. Compra e venda. Permuta. Doação. Locação. Empreitada. 

Empréstimo. Depósito. Mandato. Do transporte. Seguro. Jogo e aposta. Fiança. Contratos 

inominados. Figuras especiais. Declarações unilaterais de vontade: títulos ao portador, promessa 

de recompensa, gestão de negócios. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria das obrigações contratuais e 

extracontratuais.21 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 3v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos 



  

 

 

contratos. São Paulo: Atlas. 2005. 2v. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil.São 

Paulo: Saraiva, 2005, 4v. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil.Rio de Janeiro: Forense, 2006, 3v. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das Coisas. São Paulo. Saraiva, 2005. 3v. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL Il 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Prisão cautelar e liberdade provisória. Citações, intimações e notificações. Processo: 

comum da competência do juiz singular. O tribunal do júri. Processo nos crimes: de impressa, da 

honra, falimentares, de tóxicos e abuso de autoridade. Sentença. Juizados especiais criminais. 

Nulidades processuais. Recursos. Embargos: especial, extraordinário e ordinário constitucional. 

Revisão criminal, habeas corpus, mandado de segurança e correição parcial. Lei de execução 

penal. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 13 Ed. São Paulo: Saraiva. 2006. 

JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Comentado. 22 Ed. São Paulo: 

Saraiva. 2005 

TOURINHOFILHO; Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 7 Ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 11 Ed. Minas Gerais: Lúmen Júris. 2006 

 

 

DIREITO PENAL III – PARTE ESPECIAL 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Teoria geral da parte especial. Os tipos penais e a proteção dos bens jurídicos. 

Crimes contra a pessoa. Crimes contra a vida. Lesões corporais. Periclitação da saúde e a vida. 

Rixa. Cries contra a honra. Crimes contra a liberdade individual. Crimes contra o patrimônio. 

Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra o 

sentimento religioso e contra o respeito as mortos. Crimes contra os costumes. Crimes contra a 

família. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal.Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 

2003. 3v. 

COSTA JR, Paulo José. Comentários ao Código Penal.São Paulo: Saraiva, 2005. 

DELMANTO, Celso. Código Penal Anotado. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

PRADO, Luis Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro.Parte Geral. 5 Ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, 3v. 

ZAFFARONI, Eugênio Raul & PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal. Parte 

Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

CARGA HORÁRIA: 72 h 



  

 

 

EMENTA: Tutela executiva: tutela jurisdicional na execução. Execução latu sensu (das 

sentenças de natureza executiva) e execução strictu sensu. Dos princípios do processo de 

execução. Das condições da ação e dos pressupostos processuais do processo de execução e sua 

falta. A exceção de pré-executoriedade. Do mérito e a garantia do contraditório e ampla defesa 

no processo de execução. Das ações prejudiciais à execução. Das execuções da tutela específica. 

Execução por quantia certa contra devedor solvente: fases e características. Embargos do 

executado e de terceiros. Tutela de urgência: espécies: tutela antecipatória, inibitória e cautelar. 

Distinções, características e pressupostos. Colisão e garantias constitucionais e formas de 

solução da tutela antecipada: princípio da proporcionalidade. Tutela cautelar: parte geral e 

cautelares em espécie.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos, O Novo Processo Civil Brasileiro. 24 Ed. São Paulo: 

Forense. 2006. 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.8 Ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2005, 2 e 3v. 

GREGO FILHO, Vicente, Direito Processual Civil Brasileiro.São Paulo: Saraiva. 2005. vol. 3.  

MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais.São Paulo: Atlas, 2005. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. 44 Ed. São Paulo: 

Forense.  2005. Vol. 3.  

 

 

7º SEMESTRE 

 

DIREITO DO TRABALHO II 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Duração do trabalho: jornada. Intervalos para descanso. Repouso semanal 

remunerado. Férias. Estabilidade. Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). Extinção do 

contrato de trabalho. Aviso prévio. Assistência na rescisão do contrato de trabalho. Direito 

coletivo do trabalho. Organização sindical. Liberdade sindical. Representação dos trabalhadores 

nas empresas. Negociação coletiva. Autonomia privada coletiva. Convenções e acordos 

coletivos. Contrato coletivo de trabalho. Conflitos coletivos. Greve.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 1ª ed. São Paulo: LTR. 2005. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTR. 2006. 

MARTINS, Ségio Pinto. Direito do Trabalho. 22ª ed. São Paulo: Atlas. 2006. 

MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva. Direito do Trabalho.São Paulo: LTR, 1999. 

SANTOS, Orlando Gomes dos; GOTTSCHALK, Élson. Curso de Direito do Trabalho. Vol. 2. 

17ª São Paulo: Forense. 2005. 

 

 

DIREITO PENAL IV - LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 

CARGA HORÁRIA: 72h 

EMENTA: Dos crimes contra a incolumidade pública. Dos crimes contra a fé pública. Dos 

crimes contra a administração pública. Contravenções penais. Direito penal econômico. Direito 

penal ambiental. Outras leis penais especiais: tóxicos, segurança nacional, abuso de autoridade, 



  

 

 

crimes de responsabilidade, lei de imprensa, sonegação fiscal, lei dos crimes hediondos, lei de 

tortura, terrorismo. Interceptação telefônica e crime organizado. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 

2004. 3v e 4v. 

CAPEZ, Fernando. Legislação penal especial. São Paulo: Edições Paloma, 2002. 1v e 2v 

CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecológicos. São Paulo: Lemos & Crus, 2005. 

GOMES, Luis Flávio, ett all. Nova lei de drogas comentada.São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006. 

JESUS, Damásio E de. Lei das Contravenções Penais Anotada. São Paulo: Saraiva, 1997.  

 

 

DIREITO CIVIL V – DIREITO DAS COISAS  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: A constitucionalização da posse e da propriedade. Posse e sua proteção: 

classificação, aquisição, interditos possessórios, percepção dos frutos, retenção de benfeitorias, 

perda da posse. Propriedade e sua proteção: propriedade, classificação, aquisição da propriedade 

móvel e imóvel, aquisição por usucapião, limitações do direito de propriedade, direito de 

vizinhança, condomínio ordinário e especial. Incorporação imobiliária, perda da propriedade. 

Direitos reais sobre coisa alheia. Usufruto. Uso. Habilitação. Renda constituída sobre imóvel. 

Servidão. Direitos de superfície. Efiteuse. Direitos reais de garantia. Hipoteca. Penhor. 

Anticrese. Direitos reais de aquisição. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 4v. 

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. São Paulo: RT. 2006. 4v. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil.Rio de Janeiro: Forense, 2006. 4v. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo. Saraiva. 2004. 6v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. São Paulo: Atlas. 2006. 5v. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Procedimentos especiais. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de 

jurisdição voluntária na legislação codificada. Legislação extravagante. Autocomposição, 

mediação e arbitragem. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos, O Novo Processo Civil Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: 

Forense. 2006. 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil.8 ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2005, 2 e 3v. 

SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil.9 ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, 2 e 3v. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil.6ª ed. São Paulo: RT, 2005, 

3V. 



  

 

 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL I  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Conceito. Histórico. Atos de comércio. Comerciante: qualidade, prerrogativas e 

obrigações. Empresa e empresário. Registro de comércio. Propriedade industrial. Comerciante 

individual. Direito Societário. Tipos de sociedade. Arbitragem comercial.  Títulos de crédito no 

direito brasileiro. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva. 2005. Vol. I e II.  

GUSMÃO, Mônica. Direito Empresarial. 4ª ed. Brasília: Impetus, 2005. 

MARTINS, Fran; ABRAÃO, Carlos Henrique. Curso de Direito Comercial. 30ª ed. São Paulo: 

Forense. 2005.  

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. São Paulo: 

Russel. 2005. vol. 1, 2 e 3. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva. 2005. 1 e 2v. 

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA I – PROCESSO PENAL 

CARGA HORÁRIA: 75 h 

EMENTA: Atendimento a população carente. Elaboração de peças práticas e teóricas na esfera 

administrativa e judicial criminal (inquérito policial, instrumentos e procedimentos ordinários, 

sumário, no júri, nos juizados especiais criminais). Elaboração de peças processuais de segundo 

grau (recurso em sentido estrito, apelação, agravo em execução penal, correição parcial. 

Elaboração de habeas corpus e mandado de segurança criminal. Assistência a 05 (cinco) 

audiências de instrução de primeiro grau na vara criminal e 03 (três) sessões para julgamento 

criminal pelo tribunal, sendo essas audiências demonstradas por meio de certidão emitida pelo 

órgão judicial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DEVECHI, Antonio. Prática Processual Penal.2 Ed. Curitiba: Juruá. 2006. 

GARCIA, Ismar Estulano. Prática Processual Penal. 5 Ed. Goiânia: AB. 2000. 

JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Comentado.22 Ed. São Paulo: 

Saraiva. 2005 

MATOS, João Carvalho de. Prática e Teoria do Direito penal e Processual Penal. 4ª ed. São 

Paulo: Bookseller. 2004. 

TOURINHO FILHO; Fernando Costa. Manual de Processo Penal. 7 Ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

 

 

8º SEMESTRE 

 

DIREITO CIVIL VI – FAMÍLIA E SUCESSÕES. 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Do direito pessoal: do casamento. Das relações de parentesco. Do direito 

patrimonial. Do regime de bens entre os cônjuges. Do usufruto e da administração de bens de 



  

 

 

filhos menores. Dos alimentos. Do bem de família. Da união estável. Da tutela e da curatela. Da 

adoção e da guarda. Princípios gerais do direito sucessório. Sucessão legítima. Sucessão 

testamentária. Inventário e partilha. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 5v e 6v.. 

LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. São Paulo: RT. 2004. 5v e 6v. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo. Saraiva. 2004. 6v. e 7v. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de família. São Paulo: Atlas. 2006. 6v e 7v.. 

WALD, Arnold. O novo direito de família.São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL II  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Aspectos históricos do direito falimentar brasileiro. Caracterização do estado de 

falência. Partes no processo de falência. Juízo competente da falência. Efeitos jurídicos da 

sentença declaratória. Massa falida. Pagamento dos credores. Venda dos bens. Revogação dos 

atos do falido. Administração da falência. Contratos do falido. Procedimentos falimentares 

especiais. Crimes falimentares. Encerramento da falência. Recuperação judicial e extrajudicial. 

Responsabilidade dos Sócios. Desconsideração da Personalidade Jurídica.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata.20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. 3ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial.São Paulo: Saraiva, 2005. 3v. 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. São Paulo: 

Russel. 2005. vol. 1, 2 e 3. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar.São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Direito processual do trabalho: histórico, conceito, princípios constitucionais 

fundamentais e princípios próprios, peculiaridades. Organização e competências da justiça do 

trabalho. Dissídios individuais. Audiência. Provas. Sentença. Procedimentos especiais. Recursos. 

Processo de execução. Dissídio coletivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CARRION, Calentin. Comentários à CLT.São Paulo: Saraiva, 2004.  

GIGLIO, Wagner. Direito processual do trabalho.São Paulo: LTr, 2005. 

MALTA, Chistovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista.São Paulo: LTr, 2005. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. São Paulo: Atlas, 2006. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho.São Paulo: 

Saraiva. 2002. 

 

 



  

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA II – PROCESSO TRABALHISTA 

CARGA HORÁRIA: 75 h 

EMENTA: Atendimento a população carente com orientação jurídica na esfera trabalhista. 

Trabalhos simulados ou não de orientação prática trabalhista. Elaboração de peças processuais: 

iniciais, contestações, recursos e outras intervenções processuais. Assistência a 05 (cinco) 

audiências de instrução trabalhista em primeiro grau e 03 (três) audiências de conciliação, sendo 

estas comprovadas por meio de certidão judicial. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso Prático de Processo do Trabalho.16ª ed. São Paulo: 

Saraiva. 2005. 

CARRION, Valentin. Comentários à CLT.São Paulo: Saraiva, 2005. 

MALTA, Chistovão Pirajube Totes. Manual de Prática Processo Trabalhista.São Paulo: Atlas, 

2006. 

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de Direito e Processo do 

Trabalho. 14ª ed. São Paulo: Saraiva. 2006. 

MARTINS, Adalberto. Manual didático de Direito Processual do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 2006. 

 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Direito internacional público: noções gerais. Relações como o direito interno. 

Fontes. Personalidade internacional. Pessoas internacionais. Estado. Dimensão pessoal e 

territorial. Direito diplomático. Organizações internacionais. Pessoas internacionais. 

Contencioso internacional. Litígios internacionais, guerra e neutralidade. Proteção internacional 

dos direito fundamentais. Anistia internacional. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ANDRADE, Agenor Pereira de. Manual de direito internacional público.São Paulo: 

Sugestões Literárias, 2005. 

ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de direito internacional público.São Paulo: Forense, 

2006. 

MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ªed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004. Vol.I e II. 

REZEK, J. F. Curso elementar de direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2002. 

SILVA, Geraldo E. do nascimento e; ACIOLY, Hildebrando. Manual de direito 

internacional.São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

 

DIREITO AGRÁRIO 

CARGA HORÁRIA: 36 h 

EMENTA: Objeto, autonomia e fontes do Direito Agrário. Institutos jurídicos agrários. Reforma 

agrária. Institutos básicos. Imóvel Rural. Contratos agrários. Posse agrária. Usucapião Especial. 

Zoneamento e Cadastro. Colonização. Tributação da Terra. Legitimação de Posse. Assistência à 

Economia Rural. Cooperativismo. Crédito Rural. Política Agrícola. Contratos Agrários. 

 



  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARROSO, Lucas de Abreu; LISITA, Cristiani. Direito Agrário Contemporâneo. 1
a
 Ed. 

Minas Gerais: Del Rey. 2004. 

BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrário. 1
a
 Ed. São Paulo. Edijur 

Editora Jurídica. 2006. 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro.5
a
 Ed.São Paulo: AB.2004. 

MIRANDA, Gursen D. Direito Agrário e Ambiental. 1
a
  Ed.  São Paulo: Forense. 2003.  

OLIVEIRA, Umberto Machado D. Princípios de Direito Agrário na Constituição Vigente. 

Paraná: Juruá. 2005. 

 

 

DIREITO AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA: 36 h 

EMENTA: Ecologia e meio ambiente. A crise ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Teoria geral do direito ambiental. Conceito. 

Fontes. Princípios. Campos de avaliação. O direito e os recursos ambientais. Direito ambiental 

brasileiro. Direito ambiental comparado. As conferências internacionais sobre o meio ambiente e 

ecologia. O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Estudo de impacto ambiental. 

Meio ambiente urbano. Proteção jurídica de diversidades biológicas. Crimes ambientais. 

Políticas energéticas e meio ambiente. Terras indígenas.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2006. 

FARINHA, Renato. Direito Ambiental. São Paulo: CL Edjur, 2006. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro.São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2006. 

LISBOA, Roberto Sinise. Contratos difusos e coletivos.São Paulo: RT, 2000. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro.São Paulo: Editora 

Malheiros, 2005. 

 

 

9º SEMESTRE 

 

DIREITO ELEITORAL  

CARGA HORÁRIA 72 h. 

EMENTA: Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 1965 e respectivas atualizações). Domicílio 

eleitoral. Elegibilidade e inelegibilidade. Recursos eleitorais. Pressupostos de admissibilidade, 

efeitos e prazos. Recursos perante as juntas e juízos eleitorais e tribunais regionais. Crimes 

eleitorais. Conceito, natureza e classificação. Tipos previstos na legislação eleitoral. Processo 

penal eleitoral. Investigação criminal eleitoral. Ação penal. Competência criminal em matéria 

eleitoral. Rito processual penal eleitoral. Invalidação e nulidade de atos eleitorais. Lei das 

Eleições (Lei n. 9.504, de 1997). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DA CUNHA.Sérgio Sérvulo, Manual das Eleições.3ª edição. Saraiva. 2006 



  

 

 

TELES, Ney Moura. Direito eleitoral: comentários a Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995. 

São Paulo: LED, Edição atualizada.   

D'ALMEIDA, Noely Manfredini. Legislação eleitoral para iniciantes: a dança. Curitiba: 

Juruá, Edição atualizada.  

NASCIMENTO, Tupinamba Miguel Castro do. Lineamentos de direito eleitoral. Porto Alegre: 

Síntese, Edição atualizada.  

BRASIL. Codigo Eleitoral (1965). Código Eleitoral: Lei n. 4.737, de 15-07-65. Organização 

Juarez de Oliveira. 14. São Paulo: Saraiva, Edição atualizada.  

 

 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Direito internacional privado. Noções básicas do direito internacional privado. 

Direito internacional privado e as disciplinas jurídicas afins. Conceito. Fontes. Codificação 

internacional. Condição jurídica do estrangeiro. Conflitos de lei no espaço. Coperação 

internacional. Homologação de sentença estrangeira. Extradição. Os direitos fundamentais no 

âmbito do direto internacional privado. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.Rio de Janeiro: 

Lumem Júris, 2005. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado.Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado – teoria e prática. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

STRENGER. Direito Internacional Privado.São Paulo: LTr, 2005. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Atividades e funções do Estado. O direito administrativo: sua posição, fontes, 

conceito e sua codificação. Sujeitos de direito administrativo. Pessoas administrativas. A 

administração pública. Teoria geral do serviço público. Poder de polícia. Agentes 

administrativos. Responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. Perspectivas do direito 

administrativo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.Rio de Janeiro: 

Lúmken Júris, 2006. 

CRETELA, Júnior. Curso de Direito Administrativo.São Paulo: Forense, 2001. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo.São Paulo: Malheiros, 2006. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo.São Paulo: Forense, 2001. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

CARGA HORÁRIA: 72h 



  

 

 

EMENTA: o Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito e princípios. Tributo: 

conceito e espécies. Código Tributário Nacional. Normas gerais de direito tributário. Obrigação 

tributária: conceito, espécies. Fato gerador (hipóteses de incidência). Sujeitos ativo e passivo. 

Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Tributos federais, estaduais e 

municipais. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.27 ed. São Paulo: Ed. Malheiros. 

2006.  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17ª ed. São Paulo: Saraiva. 2005. 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 11ª ed. São Paulo: Forense. 2005.  

MARTINS, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 7ª edição. 

São Paulo: Saraiva. 2005. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005.  

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA III – PROCESSO CIVIL I 

CARGA HORÁRIA: 75 h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica cível através de atividades reais prestadas pelos 

estagiários no atendimento a população carente e na solução de problemas jurídicos. Elaboração 

de peças processuais, simuladas ou não, em primeiro grau e em grau recursal. Participação e 

acompanhamento de 05 (cinco) audiências de instrução cíveis de primeiro grau e de 05 (cinco) 

julgamentos do pleno do tribunal de justiça, sendo esse fato comprovado por meio de certidão 

emitida pelo órgão judicial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALVIM NETO, José Manoel de Arruda. Manual de Direito Processual Civil. Vol I e II. 10ª ed. 

São Paulo: RT. 2006.   

BORTOLAI, Edson Cosac. Manual de Prática Forense Cível.São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. 

CASELLA, José Erasmo. Manual de Prática Forense – Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: 

Saraiva. 2005.  

DINAMARCO, C. R. Instituições de Direito ProcessualCivil.São Paulo: Malheiros, 2005. 1v. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil.Rio de Janeiro: Forense, 

2005. 1v 

 

 

PROJETO DE PESQUISA - TCC I  

CARGA HORÁRIA: 36 h 

EMENTA: Elaboração de um projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. Especificidades do 

projeto de pesquisa na área do Direito. O projeto da monografia. Elaboração do projeto de 

pesquisa da monografia final do curso de Direito. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedor Alcino. Metodologia científica: para uso dos 

estudantes universitários. São Paulo: Makron Books, 1996. 



  

 

 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese.São Paulo: Perspectiva, 2005. 

FORTES, N. C. de O. A., ett all.. Manual de metodologia científica: uma orientação para 

trabalhosacadêmicos.Itumbiara: ILES, 2003. 

MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. Manual de metodologia da pesquisa no direito.São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

LIMA, Teófilo Lourenço de. Manual básico para elaboração de monografia. Canoas: 

ULBRA, 2002. 

 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

CARGA HORÁRIA: 36 h 

EMENTA: A seguridade social. Lei e regulamento de custeio da previdência social. Lei e 

regulamento de benefícios de previdência social. Assistência social. A saúde. Previdência estatal. 

Regimes especiais de previdência. O Estado e o bem estar social. O não trabalho na constituição: 

direitos do cidadão. A seguridade social: o trabalhador público e privado. Receita da previdência. 

Contribuições da sociedade. Ações de natureza previdenciária: acidentes, doenças ocupacionais, 

revisão de pensões. Aposentadoria. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 7ª ed. Brasília: Impetus. 2006. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de Direito Previdenciário.Rio de Janeiro: Ed. Imperius, 2006. 

MARTINS, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica da previdência social. São Paulo: LTr, 

2005. 

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006.  

SABOIA, Maximiliano Silveira. Petições Previdenciárias.São Paulo: Ed. Vale do Mogi, 2006. 

 

 

10º SEMESTRE 

 

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Princípios processuais constitucionais. Mandado de segurança, habeas corpus e 

habeas data. Controle de constitucionalidade das leis. A competência constitucional dos 

tribunais. O papel da cidadania e do processo na Constituição. Outros instrumentos processuais 

constitucionais. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 6ª edição. São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2000. 

RAMOS JÚNIOR, Luiz Galdino. Princípios Constitucionais do Processo – visão crítica. São 

Paulo : Juarez de Oliveira, 2000. 

RODRIGUES. Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Civil. Volume 2. 2ª edição. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

GONÇALVES Correia, Marcus Orione. Direito Processual Constitucional. 2ª edição. Saraiva. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO II  



  

 

 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Dos atos administrativos: conceito, características, classificação, requisitos, 

invalidade, atos nulos e anuláveis. Da licitação. Dos contratos administrativos: conceito, 

espécies, controle e fiscalização. Do controle da administração pública: conceito, modalidade, 

privilégios da administração pública em juízo. Limitações da propriedade privada. 

Desapropriação. Domínio público. Bens públicos. Recursos naturais. Perspectivas do direito 

administrativo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.Rio de Janeiro: 

Lúmken Júris, 2006. 

CRETELA, Júnior. Curso de Direito Administrativo.São Paulo: Forense, 2001. 

LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo.São Paulo: Malheiros, 2006. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo.São Paulo: Forense, 2001. 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e 

exclusão. Prescrição e decadência. Repetição de indébito. Responsabilidade tributária. 

Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. Sistema tributário nacional. 

Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Processo administrativo tributário. Processo 

judicial tributário. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27 Ed. São Paulo: Ed. Malheiros. 

2006.  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17 Ed. São Paulo: Saraiva. 2005. 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 11 Ed. São Paulo: Forense. 2005.  

MARTINS, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 7ª edição. 

São Paulo: Saraiva. 2005. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13 Ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005.  

 

 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Direito Difusos: conceito e características. A Tutela dos Direitos Difusos, coletivos e 

Individuais Homogêneos. Transição e Mutação no Tempo e no Espaço. Áreas Conflituosas 

Propícias à Revelação de interesses Difusos. Interesses difusos coletivos e individuais 

homogêneos. Direitos Fundamentais. Liberdade. Igualdade. Fraternidade. Direitos Coletivos. 

Características dos direitos coletivos. Tutela dos Direitos Constitucionais Difusos. Tutela do 

Meio Ambiente; dos direitos da Criança e do adolescente; do Consumidor; da Ordem 

Econômica; da Moralidade Pública; do Patrimônio Cultural; de outros Direitos e Interesses 

Difusos. Tutela Coletiva de Direitos. Ação Civil Pública: conceito e conteúdo. O objeto da Ação 

Civil Pública. O Interesse à propositura da Ação Civil Pública. O Interesse Individual. Os 

Interesses Coletivos. Os Interesses e sua inserção entre os Direitos Subjetivos e os Interesses 



  

 

 

Simples. Legitimação Para Agir. Os Co-Legitimados Ativos. O Procedimento na Ação Civil 

Pública. Coisa Julgada nas Ações Coletivas. Ação Popular. Mandado de Segurança Coletivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir.São 

Paulo: Revista dos Tribunais. 1988. 

_______ Ação Popular. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. 

GIDI, António. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva. 1995. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. A legitimação para a defesa dos interesses difusos no 

direito brasileiro. 

Temas de direito processual. 3 Ed. São Paulo: Saraiva. 1994. 

 

 

TEMAS EMERGENTES DO DIREITO 

CARGA HORÁRIA: 36 h 

EMENTA: Estudo de temas atuais do direito, frente às mudanças decorrentes do contexto social 

global que implicam em novas interpretações e aplicações do mundo jurídico. O 

desenvolvimento de conhecimento diversificado sobre os novos direitos introduzidos no 

ordenamento jurídico e suas relações com a realidade social. A atualização das discussões sobe 

diferentes instituições de direito. 

 

BIBLIOGRAFIA 

A ser definida quando a disciplina for oferecida.  

 

 

DIREITO INDÍGENA 

CARGA HORÁRIA: 36 h 

EMENTA: Conceito de Direito Indígena. Evolução Histórica do Direito Indigenista. O Direito 

Indígena Contemporâneo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARRETO, Helder Girão, Direitos Indígenas. Curitiba. Ed. Juruá. 2003. 

JUNQUEIRA, Carmen. Antropologia Indígena: uma introdução, história dos povos 

indígenas noBrasil. São Paulo: Educ, 1991. 

MIRANDA, Alcir Gursen de. Direito e o Índio. Belém-Pará. Ed. Cejup. 1994. 

SANTILLI, Juliana.Os Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre. Editor Sergio 

Antonio Fabris, 1993. 

WOLKMER, Antonio Carlos (org.). Direito e Justiça na América Indígena: da Conquista à 

colonização. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 1998. 

 

 

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA IV – PROCESSO CIVIL II 

CARGA HORÁRIA: 75 h 

EMENTA: Exercício da prática jurídica cível através de atividades reais prestadas pelos 

estagiários no atendimento a população carente e na solução de problemas jurídicos. Elaboração 

de peças processuais, simuladas ou não, em primeiro grau e em grau recursal. Participação e 

acompanhamento de 05 (cinco) audiências de instrução cíveis de primeiro grau e de 05 (cinco) 

julgamentos do pleno do Tribunal de Justiça, sendo esse fato comprovado por meio de certidão 



  

 

 

emitida pelo órgão judicial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CASELLA. José Erasmo.Manual de Prática Forense.7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CAMPOS, Valdir. Manual de Prática Forense Civil.São Paulo: Lemos e Cruz Ltda, 2009. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil IV.3ª edição, revista 

e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2009. 

THEODORO, Humberto Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Processo de execução e 

cumprimento de sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Volume II. 45ª edição. Rio 

de Janeiro: Forense, 2010. 

THEODORO, Humberto Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. 

Volume III. 42 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

 

 

MONOGRAFIA JURÍDICA - TCC II  

CARGA HORÁRIA: 72 h 

EMENTA: Trabalho científico, nos termos do art. 9º da Portaria MEC n. 1888/94, em que o 

universitário demonstre domínio da Ciência Jurídica e de suas possíveis aplicações e onde, 

eventualmente, propõe inovações na área de atuação, seguindo uma metodologia adequada ao 

assunto proposto e executando-o conforme regulamento próprio, anexado a este projeto. 

Desenvolvimento de trabalho monográfico, sob a orientação de um professor e defesa do 

trabalho perante uma banca presidida pelo orientador e mais dois professores. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedor Alcino. Metodologia científica: para uso dos 

estudantesuniversitários.São Paulo: Makron Books, 1996. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese.São Paulo: Perspectiva, 2005. 

FORTES, N. C. de O. A., ett all. Manual de metodologia científica: uma orientação para 

trabalhosacadêmicos.Itumbiara: ILES, 2003. 

MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. Manual de metodologia da pesquisa no direito. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

LIMA, Teófilo Lourenço de. Manual básico para elaboração de monografia. Canoas: ULBRA, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 


