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FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Processual Civil 2 

UNIDADE OFERTANTE: Faculdade de Direito 

CÓDIGO:  PERÍODO/SÉRIE:  5º período TURMA:  

CARGA HORÁRIA 90 

horas  
 

PRÉ-REQUISITOS 

(Disciplinas) 
Direito Processual Civil 1 

TEÓRICA: 90 PRÁTICA: TOTAL: 90 
OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): Profª. Dra. Daniela de Melo Crosara ANO/SEMESTRE: 2021-2 

 

2- Ementa 

1. Fase postulatória e tutelas provisórias 

2. Fase saneadora 

3. Fase instrutória 

4. Fase decisória e coisa julgada 

5.    Fase recursal 

6. Dos incidentes no Novo CPC 

 

3- Objetivos e justificativa 

A disciplina Direito Processual Civil 2 tem por objetivos permitir que os/as discentes 

compreendam os institutos inerentes ao procedimento comum, previsto do CPC, em todas as suas 

fases, além da fase recursal e da coisa julgada, de maneira a entenderem a materialização do direito 

de ação, por meio do processo de conhecimento e de um dos seus procedimentos. A disciplina se 

justifica diante da importância da compreensão de tais institutos para a formação do futuro bacharel 

em direito. 

________________________________________________________________________________ 

4- Metodologia 

 A metodologia de desenvolvimento exposta é um planejamento preliminar, que pode ser 

ajustada conforme a necessidade do processo de aprendizagem. Isso significa que podem ocorrer 

modificações para um melhor funcionamento das atividades, o que só será possível no decorrer do 

período letivo. Como estratégias e técnicas de ensino, serão usadas aulas expositivas presenciais, 

vídeos de aulas gravadas de forma assíncrona, solução de problemas, formulação de peças, sala de 

aula invertida por meio da análise crítica de textos e apresentação de trabalho final crítico. 

4.1- Plataforma onde as atividades assíncronas serão postadas e LINK da classe para ser 

enviado para os/as discentes 

 

Plano de Aula 
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• As atividades assíncronas serão realizadas virtualmente, por meio do MICROSOFT TEAMS, 

onde serão postados o material de apoio, os textos para as discussões e os exercícios de 

fixação, assim como os links para as aulas gravadas e que podem ser acessadas pelos alunos 
e alunas para reforço da compreensão da matéria, uma vez que tratam do mesmo conteúdo 

dado em sala de aula presencial. 

• O link para que os/as discentes matriculados(as) na disciplina Direito Processual Civil 2 é: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d935efb42d3490db5f464405509f3ae%40thread.

tacv2/conversations?groupId=5215da6a-439c-4b5d-a2d7-

ff37dde2e929&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451 

 

 

4.2-  Das atividades presenciais (16 semanas- 92 horas-aula) 

• As atividades presenciais serão utilizadas tanto para o desenvolvimento do conteúdo da 

disciplina, como também para esclarecimento de dúvidas, em especial em razão das 

atividades assíncronas postadas, bem como para a realização de atividades de avaliação e 

discussão de textos, conforme a divisão de tarefas abaixo.  

 

4.3- Das atividades Assíncronas (3 semanas- 18 horas-aula ) 

 

• Atividades Assíncronas: as atividades assíncronas serão utilizadas para complementar 

o número de horas-aula para a disciplina, que é de 108 horas-aula. Sendo assim, além 

das 92 horas-aula presenciais, os alunos e alunas irão desenvolver atividades assíncronas 

correspondente a essas 18 horas-aula. 

• Essas atividades, que não são presenciais, consistem em aulas gravadas e postadas no 

Microsoft Teams, além do desenvolvimento de exercícios de fixação e leitura de textos 

para discussão e apresentação na aula presencial. 

• Aulas gravadas: Os links para as aulas gravadas estão postados na classe Direito 

Processual Civil 2 criada no Microsoft Teams e cujo link de acesso se encontra acima.  

• Textos de leitura para discussão em sala: Além das aulas gravadas, serão 

encaminhados os materiais de leitura para os alunos, conforme a necessidade da 

disciplina, cujas discussões serão feitas durante os encontros presenciais. Os textos estão 

na classe criada no Microsoft Teams. 

•  Vale ressaltar que, se houver necessidade de alguma modificação, a professora irá 

informar em tempo hábil. 

• Atividades de fixação: durante a realização da disciplina, serão distribuídas atividades 

de fixação, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos conteúdos da matéria e cujas 

dúvidas serão sanadas nas aulas presenciais. Essas atividades serão postadas na classe de 

Direito Processual Civil 2 no Microsoft Teams, assim como alguns ROTEIROS DE 

ESTUDOS para guiarem os/as discentes em seus estudos. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d935efb42d3490db5f464405509f3ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=5215da6a-439c-4b5d-a2d7-ff37dde2e929&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d935efb42d3490db5f464405509f3ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=5215da6a-439c-4b5d-a2d7-ff37dde2e929&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d935efb42d3490db5f464405509f3ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=5215da6a-439c-4b5d-a2d7-ff37dde2e929&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
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________________________________________________________________________________ 

5. Avaliação 

 

• Atividades de avaliação: a avaliação do rendimento dos/as alunos/as será feita por meio de 

atividades presenciais, nas datas marcadas pela professora, nos termos descritos abaixo. 

• As avaliações serão realizadas nas datas marcadas pela professora e devem ser entregues 

impreterivelmente na data agendada, sob pena de atribuição de nota zero. 

• São critérios de correção das atividades: não podem ser cópias ou plágios, devem usar 

adequadamente a língua portuguesa, devem ser pertinentes e corretas à questão formulada, 

devem preencher todos os requisitos colocados como pontos obrigatórios, devem ter uma 

redação clara, correta, lógica e coerente, além da necessária completude da resposta à 

atividade, não se excluindo outros critérios que a professora identificar quando da 

elaboração da avaliação. 

• As Atividades Práticas são escritas e em duplas, realizadas em sala de aula, na data 

agendada: total de 3 avaliações no valor de 10 pontos cada (30 pontos totais). 

• A elaboração do Trabalho Final ensaio/artigo/manifestação artística, que deverá ser 

encaminhado para a professora, por E-MAIL danielamcrosara@hotmail.com, na data 

agendada: a) para o artigo/ensaio deve-se se seguir as normas da ABNT, utilizando os textos 

discutidos em aula como referência mínima e com o tema proposto pela professora; b) para 

outros formatos, utilizar os textos discutidos em aula como referência mínima e com o tema 

proposto pela professora, no valor de 30 pontos. 

• As Leituras e Discussões dos textos das leituras 1, 2 e 3 serão distribuídas entre grupos de até 

5 pessoas, que devem apresentar presencialmente, em sala, suas conclusões nas datas 

marcadas para a discussão, em até 20 minutos, no valor de 10 pontos. 

•  Será feita uma única Prova, que se realizará presencialmente, em sala, individualmente, com 

consulta ao CPC seco, em dia determinado pela professora, e que abrangerá todo o conteúdo 

da matéria, com valor de 30 pontos. 

• Avaliação de recuperação: para os alunos e alunas que, embora tenham frequência acima de 

75%, não alcançaram a média mínima de 60 pontos. Esta avaliação consiste em uma prova 

escrita, contendo toda a matéria da prova. 

________________________________________________________________________________ 

6. Cronograma e  Distribuição das atividades por dia/mês/semana 

Dia/mês/semana Atividade 

Semana 1 

02/05  e 04/05 

Aula presencial/Conteúdo:  

-Apresentação da disciplina e da metodologia, 

 -Introdução do procedimento comum 

Atividade Assíncrona: Vídeo Aula 1- Procedimento Comum 

mailto:danielamcrosara@hotmail.com
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Semana 2  

09/05 e 11/05 

Aula presencial/Conteúdo:  

- Petição Inicial 

- Instruções de como elaborar uma petição inicial 

 Atividade Assíncrona:   

-Vídeos da Aula 2 (vídeos 1, 2 e 3 sobre petição inicial); 

 -Exercícios de fixação: Processo, procedimento e Petição Inicial 

(postado no Microsoft Teams) 

 

Semana 3  

16/05 -18/05 

Aula presencial/Conteúdo:  

- 16/05: Apresentação da Atividade avaliativa dos textos da 

Leitura 1: Discussão dos textos Leitura 1, valor 10 pontos para os 

grupos que irão apresentar. 

-18/05: Juízo de admissibilidade e improcedência liminar do 

pedido 

 

Semana 4  

23/05 e 26/05 

Aula presencial/Conteúdo:  

-Juízo de admissibilidade e improcedência liminar do pedido 

- Audiência de conciliação 

- Contestação, reconvenção e revelia 

Atividade Assíncrona: Vídeos Aulas 3 e 4 

 Exercícios de fixação: Juízo de Admissibilidade e Improcedência 

liminar do pedido  

Semana 5  

30/05 -01/06 

Aula presencial/Conteúdo:  

- 30/05: Atividade Prática Avaliativa 1: feita em sala, valor 10 

PONTOS. Conteúdo: Elaboração de uma petição inicial, em sala 

de aula, com base no caso prático aprestando pela professora no 

momento de realização da peça.  

01/06: 

-Aula sobre Contestação  

- Instrução de elaboração de uma contestação 

Atividade Assíncrona: postado no Microsoft Teams : Vídeos aula 

5, aula 6( partes 1, 2, 3) e aulas 7 e 8  

Atividade de fixação: exercícios sobre Audiência de Conciliação 

e Contestação, reconvenção e revelia  

 

Semana 6  

06/06-08/06 

Aula presencial/Conteúdo:  

-Tutela Provisória 
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Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeo 9 ao 12 “Tutela Provisória” 

 

Semana 7 

13/06-15/06 

 

Aula presencial/Conteúdo:  

13/06-Apresentação da Atividade avaliativa de Leitura dos 

textos 2: Discussão dos textos Leitura 2, valor 10 pontos para os 

grupos que irão apresentar. 

 

Semana  8 

20/06-22/06 

Aula presencial/Conteúdo:  

 - Aula sobre Fase Saneadora; 

Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeo aula 13 

Atividade de fixação:  Exercício sobre fase saneadora postado no 

Microsoft Teams  

 

Semana 9 

 

27/06-29/06 

Aula presencial/Conteúdo:  

- Aula sobre Fase Instrutória 

 

Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeos 13, 14 e 15 

Atividade de Fixação:  Exercício sobre Fase Instrutória postado 

no Microsoft Teams 

 

Semana 10 

 

4/07-6/7 

Aula presencial/Conteúdo:  

 -04/07: Atividade Prática Avaliativa 2: Valor 10 PONTOS. 

Conteúdo: Elaboração, em sala de aual, de uma Contestação, com 

base no caso prático aprestando pela professora no momento da 

realização da atividade. 

- 06/7: Aula sobre Fase Decisória e Coisa Julgada 

Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeos aulas 16 e 12 

Atividade de fixação:  

- Exercícios sobre Fase Decisória e Coisa Julgada postado no 

Microsoft Teams  

 

Semana 11 

11/0-13/7 

Aula presencial/Conteúdo:  
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- Teoria geral dos recursos e apelação  

Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeos  18 até 26   

Semana 12 

18/7-20/7 

 Aula presencial/Conteúdo:  

-Agravo, embargos, sucedâneo recursal, RE e RESP 

Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeos  18 até 26   

Atividade de fixação: Exercício sobre Recursos,  postado no 

Microsoft Teams 

Semana 13 

 

25/07-27/7 

 Aula presencial/Conteúdo:  

25/07: Apresentação da Atividade avaliativa de Leitura dos 

textos 3: Discussão dos textos Leitura 3, valor 10 pontos para os 

grupos que irão apresentar. 

27/07: RE e RESP repetitivo 

 

Semana 14 

 

01/8-3/8 

Aula presencial/Conteúdo:  

  -01/08: Atividade Prática Avaliativa 3:  valor 15 PONTOS 

Conteúdo: Elaboração de uma RECURSO, com base no caso 

prático aprestando pela professora,  na hora da realização da peça, 

devendo ser feita em sala de aula. 

 -  03/08:I RDR e Assunção de Competência 

Atividade Assíncrona: postada no Microsoft Teams /Conteúdo: 

Vídeos 27 e 28 

 

Semana 15 

- 

8/8-10/8 

 

Aula Presencial: 

08/08 – Prova de toda a matéria dada, valor 30 pontos 

-10/08 Entrega da Atividade Avaliativa Trabalho final:  postada 

no Microsoft Teams- 30 PONTOS. Conteúdo: Elaboração de um 

ensaio, artigo, manifestação artística, entre outros,  com base nos 

textos discutidos em sala, com a temática “Como descolonizar o 

processo”, encaminhando para o e-mail da professora: 

danielamcrosara@hotmail.com 

 

Semana 16 

 

15/08 feriado 

17/08- Aula presenccial 

 

-Vista de prova e das notas, com o encerramento da disciplina 

mailto:danielamcrosara@hotmail.com
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17/08 última aula - PROVA DE RECUPERAÇÃO 

 

________________________________________________________________________________ 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense. 

 

________________________________________________________________________________ 

8. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  /  

Coordenação do Curso de Graduação em:_______________________ 

 


