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1 - Dados de ldentifica~ao 
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Modalidades: Bacharelado 

Titula~ao: Bacharel em Direito 

Cria~ao: Resolu<;ao 

Reconhecimento: Decreto n° 52.831 de 28/11/1963 

lnicio do curso: 1960 

Vagas:- em 2011-1: 160 anuais, sendo, 80 vagas em cada turno (Matutino e 

Noturno) 

- A partir de 2012-1: 160 vagas anuais sendo 80 vagas em cada 

semestre 

' Prazo regular: 5 a nos (1 0 semestres) 

Prazo mfnimo: 5 a nos (1 0 semestres) 

Prazo maximo: 8 anos (16 semestres) 

Regime Academico: Semestral 

Turnos de Oferta: Matutino e Noturno 

Carga Horaria Total: 3.700 horas 

Carga Horaria Obrigat6ria: 3.270 horas 

Carga Horaria mfnima Optativa: 180 horas 

Carga Horaria mfnima Atividades Academicas Complementares: 250 horas 

Endere<;o da Unidade Academica 

Faculdade de Direito 

Avenida Joao Naves de Avila, n° 2.121 

Bloco 30 - Santa Monica 

Uberlandia- MG - CEP 38408-100 

telefax (34) 3239-4228 

e-mail: fadir@ufu.br 



2 - Apresentac;ao 

0 presente documento apresenta o projeto pedag6gico do curso de 

Direito da Universidade Federal de Uberlandia a ser implantado no primeiro 

semestre de 2011, em atendimento as exigencias do Conselho Nacional de 

Educa~o. dispostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Direito (CNE/CES Resoluc;ao n° 09 de 29/09/2004). 0 projeto tambem foi 

elaborado de modo a atender os termos estabelecidos na Resoluc;ao n° 

02/2004 do Conselho de Graduac;ao da Universidade Federal de Uberlandia. 

0 curso oferece a modalidade exclusiva de bacharelado, em regime 

semestral. 

Toda a comunidade academica ligada ao curso de Direito da UFU 

participou efetivamente da elaborac;ao deste projeto. As primeiras discussoes 

para sua estruturac;ao foram iniciadas em 2004, logo ap6s a publicac;ao da 

Resoluc;ao n° 02/2004 do Conselho de Graduac;ao da Universidade Federal de 

Uberlandia, que estabelece normas para esta reforma curricular. 

No ano de 2005, ap6s ser constitulda comissao para a elaborac;ao 

do presente projeto, os debates se acentuaram entre os diferentes segmentos 

que compoem a comunidade do curso, convergindo, assim, para a elaborac;ao, 

desenvolvimento e avaliac;ao desta proposta pedag6gica. 

Em anexo constam documentos diversos que regulamentam as 

atividades correlatas aos componentes curriculares do Projeto Pedag6gico. 



3 - Trajet6ria Hist6rica do Curso e sua Relevancia Social 

WMttM WW' •• 

Em Uberlandia, no fim dos anos 60, existiam diversos movimentos 

populares ensejando a criayao de urn curso superior na cidade, o que motivou 

que diversos politicos e urn grupo de advogados locais se reunissem para a 

criayao de estatutos para adequayao legal da criada lnstituiyao Uberlandense 

de Ensino, com o fim de ver concretizado o aspirado sonho uberlandense. 

Em meados do ano de 1960, com a construyao da sede da 

lnstituiyao Uberlandense de Ensino, grayas ao empenho do Prof. Dr. Jacy de 

f;t Assis, que era urn dos maiores expoentes do meio juridico da epoca, foi 

fundada a Faculdade de Direito, cuja autorizayao legal para funcionamento se 

deu em novembro de 1963, por meio do Decreto n° 52.831. 

Em maio de 1978 foi criada a Universidade Federal de Uberlandia, 

para a qual foi doado todo o patrimonio pertencente a Faculdade de Direito, 

sendo ela encampada pela Universidade que se criava e, com a nova estrutura, 

teve sua denominayao alterada para Curso de Direito. 

No ano de 1979, o curso ja contava com Especializayao em Direito 

Processual Civil, iniciando seu prestigio no cenario nacional de formadora de 

processualistas, sob a coordenayao do fundador da Faculdade, Dr. Jacy de 

Assis, que tambem tern o merito de, praticamente desde o inicio do Curso, em 

1972, iniciar a publicayao de peri6dico anual - Revista do Curso, que exprime 

ate hoje a produyao cientifica de juristas nacionais e estrangeiros. 

Desde a sua fundayao, o curso de Direito tern formado os melhores 

profissionais da regiao e tern o seu nome reconhecido nacionalmente, haja 

vista que, alem do ensino de graduayao oferecido, tern se destacado em 

ofertar, nos ultimos anos, cursos de p6s-graduayao nas diversas areas do 

Direito, o que, sem duvida, vern contribuindo para o aperfeiyoamento dos 

operadores juridicos. 
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Dos bancos escolares do curso de Direito da UFU tern saido 

inumeros juizes estaduais e federais, promotores de justi9a, procuradores da 

republica, advogados da Uniao, professores e muitos advogados conceituados 

e vencedores em suas areas de atua9ao. 

A Assistencia Judiciaria do curso de Direito, criada em 1 o de 

setembro de 1969, e urn dos pontos de referencia da propria Universidade 

Federal de Uberlandia, uma vez que, alem de oferecer oportunidade de estagio 

para os estudantes de graduac;(ao, presta inestimaveis servi9os de extensao a 
populac;(ao carente local, numa demonstrayao de luta constante em prol da 

defesa dos menos favorecidos. 

0 curso de Direito da Universidade Federal de Uberlandia foi, 

durante mais de trinta anos, o unico da cidade, servindo nao s6 aos estudantes 

das regioes do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba, mas tambem regioes 

adjacentes do Distrito Federal e dos estados de Sao Paulo, Goias, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sui, dentre outros. No entanto, hoje, proliferam os 

cursos particulares de Direito por todo o pais, o que nao e diferente em 

Uberlandia. 

A par de projetos que esperam autorizac;(ao do MEC para que novas 

cursos comecem a funcionar, ja existe aproximadamente uma dezena de 

C faculdades de Direito nesta cidade, sendo o Curso de Direito da UFU o unico 

publico. 

0 forte diferencial do curso de Direito da Universidade Federal de 

Uberlandia das demais institui96es de ensino juridico da cidade encontra-se, 

exatamente, na busca constante da melhoria na qualidade do trabalho a que se 

propoe, sem a preocupac;(ao do Iuera, buscando, pais, oferecer boa formac;(ao 

ao profissional do Direito, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social, 

economico e politico de toda a regiao abrangida pela lnstitui9ao. 

Contudo, com o universe conturbado que se formou fora das paredes da 

lnstituic;(ao, com a concorrencia cada vez mais acirrada, de urn mercado em 
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que se formam varias centenas de bachan3is em Direito por ano, nao e \:)"> :-~,":/ 

concebivel deixar de se preocupar com a qualidade do profissional que sera ' --~ .,., 

form ado. 

Com uma quantidade cada vez maier de profissionais lanc;ados para 

a sociedade, com formac;oes, conceitos e sense etico diferentes, a 

preocupac;ao que ha muito tempo existe dentro dos diferentes segmentos que 

compoem a comunidade do curse de Direito e que sao necessarias mudanc;as 

imediatas e urgentes no sistema pedag6gico e curricular ora existente, de 

modo a atender a demanda por profissionais qualificados para sintonizar-se 

com o intense avanc;o economico e populacional de toda a regiao, bern assim 

os avanc;os tecnicos que integram a ciencia do Direito. 

Vale dizer que a ultima alterac;ao curricular ocorreu em 1996 e foi 

baseada na Portaria n° 1.886 do MEC, de 30/12/1994, que entao fixava as 

diretrizes curriculares e o conteudo minima do curse juridico. Contudo, as 

regras em vigencia encontram-se defasadas diante dos conteudos minimos 

atualmente propostos para a formac;ao do profissional do Direito e as 

demandas da sociedade e do mercado de trabalho. 

Portanto, em face do que foi sinteticamente exposto e em atenc;ao as 

exigencias do Ministerio da Educac;ao e Cultura, notadamente do que propoe a 

~ Resoluc;ao CNE/CES n° 09/2004, que institui as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curse de Graduac;ao em Direito, e precise modernizar o Curse de 

Direito da UFU. Para tanto, faz-se necessaria a implantac;ao do presente 

Projeto Pedag6gico com estrutura curricular atualizada, de forma a aperfeic;oar 

o ensino juridico e melhorar a formac;ao profissional oferecida ao academico. 



4 - Principios e Fundamentos da Concep~ao Te6rico-Metodol6gica 

~···~ 

A determinac;:ao de reestruturac;:ao curricular trazida pelat'~~\ 
\., ~~. 0 ,.~;· r-:·: ~~ .r!a""_./ 

Resolur;ao do Conselho Nacional de Educar;ao/Camara de Educar;ao Superior ''"''···-~t;:,;.~,_,.-·· 

n° 09, de 29/09/2004, impoe exame introspective das varias tendencias 

hodiernas do Direito que se projetam ante as necessidades do dia-a-dia, e que 

sao retratadas, dentre outras, nos cursos de p6s-graduar;ao, na exigencia do 

mercado de trabalho e na multiplicidade do sistema juridico dentro dos varios 

campos do conhecimento. 

Observa-se que, ante o sistema educacional e a nova dinamica 

de ensino, o educador e chamado a refletir, de modo a evidenciar a sua 

correspondente ar;ao para o avanr;o cientifico e tecnol6gico. No que diz 

respeito a particularidade das universidades do Brasil, o compromisso do 

educador e bern maior, haja vista ser o terceiro grau urn centro da educar;ao 

sistematica por excelencia, integrando os seus misteres a servir;o da 

comunidade. 

Os cursos de graduar;ao em Direito nao podem fugir a esse 

objetivo das universidades, devendo adotar em seus matizes uma mentalidade 

flexivel e adaptavel para enfrentar as rapidas transformar;oes do mundo, 

• corporificando em seus curriculos as caracteristicas da funcionalidade e da 

flexibilidade, de forma a oferecer ao aluno nao s6 a aprendizagem de conteudo 

e habilidade especificos, mas tambem fornecer condir;oes favoraveis a 
aplicar;ao e integrar;ao desses conhecimentos. Portanto, para essas 

funcionalidade e flexibilidade curriculares nao basta a previsao global de toda 

ar;ao a ser desencadeada, e necessaria tambem o seu planejamento. 

0 planejamento curricular e "uma tarefa multidisciplinar que tern 

por objeto a organizar;ao de urn sistema de relar;oes 16gicas e psicol6gicas 

dentro de urn ou varios campos do conhecimento, de tal modo que se favorer;a 



profissionais nao tenham urn corpo cansado e esteril, mas urn vigor 

permanente de renovagao. 

Nesse intuito, faz-se imprescindivel uma revisao do curriculo do 

curso de graduagao em Direito da UFU, em razao da constante investigagao da 

realidade imediata e dos avangos tecnicos que integram a ciencia do Direito, na 

dinamizagao e integragao da busca dos meios mais adequados a obtengao de 

maiores resultados. 

Alias, ressalta-se que a sociedade, hoje tao competitiva, demanda 

profissionais flexiveis e com capacidade de adaptagao as novas realidades. De 

fato, o mundo globalizado exige nao somente rapidez na interpretagao geral 

dos problemas e suas respectivas solugoes, mas tambem capacidade para a 

analise critica, criatividade, adaptabilidade as situagoes inusitadas, iniciativa 

para a realizagao de pesquisa, relacionamento cooperative e integrado, com 

vistas a aprimorar a qualidade de vida dos cidadaos. 

Em vista disso, observa-se que, para depurar a qualidade dos 

profissionais de Direito, imprescindivel se torna a continua busca da 

qualificagao do corpo docente. Porem, a referida qualificagao do professorado 

nao pode ficar apenas na p6s-graduagao, mas deve buscar, tambem, novas 

metodologias de ensino e de avaliagao, almejando transmitir ao discente urn 

conhecimento nao apenas tecnicista, mas, acima de tudo, voltado para o bem

estar social. 

1 

2 
-MATOS, L.A. de. Sumario de Didtitica Geral. Rio de Janeiro: Ed. Aurora, 1968, p. 140. 
- A ecologia dos saberes e, nas palavras de Boaventura de Sousa Santos, a vivencia de "urn 

conjunto de praticas que promovem uma nova convivencia activa de saberes no pressuposto de que todos 
eles, incluindo o saber cientifico, se podem enriquecer [ ... ] implica uma vasta gama de valoriza~oes, tanto 
de conhecimento cientificos, como de outros conhecimentos praticos, considerados uteis, cuja partilha por 
pesquisadores, estudantes e grupos de cidad~os serve de base a cria~~o de comunidades epistemicas mais 
amplas que convertem a universidade num espa~o publico de interconhecimento onde os cidad~os e os 
grupos sociais podem intervir sem ser exclusivamente na condi~~o de aprendizes" (in, A universidade do 
seculo XXI. S~o Paulo:Cortez, p.77-8). 

~

f 
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Alias, o aluno do curso de Direito deve atentar para a existencia de 

uma sociedade a sua volta cheia de desigualdades sociais, injustas, em que o 

6rgao que mais se sobressai no Direito, que e o Poder Judiciario, esta 

desacreditado. 

Com efeito, e preciso criar nova cultura sobre Justic;a, Etica e 

Solidariedade, pois, com estes vetores, e factivel transformar a sociedade. 

Nao basta, portanto, transmitir aos alunos o conhecimento te6rico do 

Direito, seus principios e seus maiores autores, se nao for passado a eles urn 

mecanismo de transformac;ao da teoria em pratica de justic;a social. 

0 Direito deve ser compreendido nao apenas como urn conjunto de 

normas a serem obedecidas, mas, acima de tudo, como a maior arma de que 

dispoe a sociedade para a busca de uma vida mais justa e menos desigual. 

Desse modo, com base nos principios definidos pelo Conselho de 

Graduac;ao para elaborac;ao do projeto pedag6gico (CONGRAD - Resoluc;ao n° 

02/2004, art. 7°), o curso de Direito da Universidade Federal de Uberlandia tera 

a sua estrutura organizada com base nos seguintes principios orientadores das 

ac;oes educativas: 

I - contextualizac;ao expressa na apresentac;ao e discussao dos 

conhecimentos de forma critica e historicamente situada; 

II - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, de modo a 

desenvolver atitudes investigativas e instigadoras da participac;ao do 

graduando no desenvolvimento do conhecimento e da sociedade como urn 

todo; 

Ill- interdisciplinaridade evidenciada na articulac;ao entre atividades 

que compoem a proposta curricular, evitando-se a pulverizac;ao e a 

fragmentac;ao de conteudos; 
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IV- flexibilidade de organizac;ao expressa na adoc;ao de diferentes ~:__::.,/ 
--~--- ... ~ 

atividades academicas, como forma de favorecer a dinamicidade do projeto .~~-:. ~~~\~··· 
pedag6gico e 0 atendimento as expectativas e interesses dos alunos; w_ 

V - rigoroso trato te6rico-pratico, hist6rico e metodol6gico no 

processo de elaborac;ao e socializac;ao dos conhecimentos; 

VI - etica como uma referencia capaz de imprimir identidade e 

orientar as ac;oes educativas; 

VII - desenvolvimento de uma pratica de avaliac;ao qualitativa do 

aprendizado dos estudantes e uma pratica de re-significac;oes na forma de 

organizac;ao do trabalho docente e de aperfeic;oamento do projeto pedag6gico 

do curso. 

Os princfpios enumerados, os quais serviram para a reflexao 

durante a elaborac;ao do presente Projeto Pedag6gico, embasam o perfil do 

egresso do curso e as diretrizes para o desenvolvimento metodol6gico do 

ensino, assim como a propria estrutura curricular proposta, que, alias, e aberta 

a reavaliac;oes e adaptac;oes. 

\~ ·(:<::.fr-Jcf~~-



5 - Perfil do Egresso 

0 profissional do Direito deve receber em sua formac;ao urn minima\-~~~-~ 

de habilidades e competencias, consideradas a realidade concreta de seu 

campo de atuayao e as diversas possibilidades de sua inserc;ao no mundo do 

trabalho, sendo, ainda, observadas as expectativas sociais e as possibilidades 

institucionais apresentadas para a sua formac;ao. 

Nesse sentido, a UFU, atraves dos coordenadores de seus cursos 

de graduac;ao, ap6s a realizac;ao de Seminaries e Oficinas ocorridas em 2002, 

elaborou o perfil profissional desejado para caracterizar o seu egresso3
. 

Dessa forma, os cursos de graduac;ao que a UFU oferece buscarao 

contemplar uma ampla formac;ao tecnico-cientifica, cultural e humanistica, 

preparando o profissional para que tenha, em seu perfil geral, as seguintes 

caracteristicas: 

3 

a) autonomia intelectual que o capacite a desenvolver 

uma visao hist6rico-social necessaria ao exercicio 

de sua profissao como urn profissional critico, 

criativo e etico, capaz de compreender e intervir na 

realidade e transforma-la; 

b) capacidade para estabelecer relac;oes solidarias, 

cooperativas e coletivas; 

c) possibilidade de produzir, sistematizar e socializar 

conhecimentos e tecnologias e capacidade para 

compreender as necessidades dos grupos sociais e 

comunidades com relac;ao a problemas s6cio

econ6micos, culturais, politicos e organizativos, de 

- Cfe. Orienta~oes gerais para elabora~ao de projetos pedag6gicos de cursos de gradua~ao. 
Uberliindia: Universidade Federal de Uberliindia. Pr6-Reitoria de Gradua~ao. Diretoria de Ensino, 2005, 
p. 21/22. 

~-
1 



d) 

forma a utilizar racionalmente os 

uma pratica de forma9ao continuada e que possa 

empreender inova9oes na sua area de atua9ao. 

A par das enumeradas habilidades e competencias gerais do 

egresso da UFU, tem-se que, na particularidade do curse de gradua9ao em 

Direito, consoante o que dispoe o art. 3°, caput, da Resolu9ao CNE/CES n° 

09, de 29/09/2004, devera ser assegurado, no perfil do graduando, 

s61ida forma~io geral, humanista e axio16gica, capacidade 
de analise, dominio de conceitos e da terrninologia juridica, 
adequada argumenta~io, interpreta~io e valoriza~io dos 
fenomenos juridicos e sociais, aliada a uma postura 
reflexiva e de visio critica que fomente a capacidade e a 
aptidio para a aprendizagem autonoma e dinamica, 
indispensavel ao exercicio da Ciencia do Direito, da 
presta~io da justi~a e do desenvolvimento da cidadania. 

Assim, o curse de gradua9ao em Direito da Universidade Federal de 

Uberlandia devera possibilitar, no perfil especifico do graduando, a forma9ao 

do profissional do Direito que revele, no minima, as seguintes habilidades e 

competencias: 

a) leitura, compreensao e elabora9ao de textos, atos e 

documentos juridicos ou normativos, com a devida 

utiliza9ao das normas tecnico-juridicas; 

b) interpreta9ao e aplica9ao do Direito; 

c) pesquisa e utiliza9ao da legisla9ao, da jurisprudencia, da 

doutrina e outras fontes do Direito; 
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d) adequada atua~ao tecnico-juridica, em diferentes 

instancias, administrativas ou judiciais, com a devida 

utiliza~ao de processos, atos e procedimentos; 

e) correta utiliza~ao da terminologia juridica ou da ciencia do 

Direito; 

f) utiliza~ao de raciocinio juridico, de argumenta~ao, de 

persuasao e de reflexao critica; 

g) julgamento e tomada de decisoes; 

h) dominio de tecnologias e metodos para permanente 

compreensao e aplica~ao do Direito. 



6 - Objetivos do Curso 

Numa epoca de grandes transformac;oes sociais, tecnol6gicas, 

hist6ricas e internacionais, o atual curricula do curso de Direito encontra-se 

ultrapassado, preso a conceitos pre-concebidos e amarrado a uma estrutura 

curricular por demais rigida e complexa. 

Tal fato e notoriamente reconhecido pelos diferentes segmentos que 

compoem a comunidade do curso, os quais ja manifestaram a necessidade de 

se conferir maior dinamicidade ao curricula, valorizando a interdisciplinaridade 

e a flexibilizac;ao de seu conteudo. 

Sob esse prisma, constata-se que a formac;ao do profissional do 

Direito tern sido constantemente questionada e discutida pelos profissionais da 

area, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bern assim pelo 

proprio Conselho Nacional de Educac;ao e pela Camara de Educac;ao Superior. 

Diante de tais considerac;oes, tem-se que o desenvolvimento 

tecnico-cientifico, as novas exigencias do mercado e os principios da ciencia 

do Direito conduzem a determinac;ao dos objetivos na formac;ao do profissional 

do Direito. 

Portanto, a partir do exposto, os objetivos do curso de Direito sao os 

seguintes: 

a) formar cidadaos criticos, reflexives, participativos e atuantes, que 

possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populac;ao humana 

e para conservac;ao de todas as formas de vida do planeta, a partir de ac;oes 

pautadas em valores eticos e legais; 

b) preparar bachareis em Dire ito para atender as demand as do 

mercado de trabalho e suprir as necessidades das diferentes comunidades, 
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participando ativamente do seu desenvolvimento socio-cultural, politico e ~~;";.)""'t' ;/_:~ 
economico; 

c) proporcionar integra~ao do academico a dinamica do mundo do 

trabalho, estimulando a~oes de forma~ao continuada e aprimoramento 

profissional; 

d) promover o saber cientifico e estimular a evolu~ao cultural, 

procurando socializar os conhecimentos produzidos pela academia, por meio 

de todos os niveis do ensino e veiculos de comunica~ao; 

e) desenvolver, apoiar e estimular atividades de ensino, pesquisa ou 

extensao relacionadas com a solu~ao de problemas s6cio-culturais, com o 

aprimoramento do espirito humano; 

f) contribuir para que as diversas institui~oes da comunidade 

alcancem niveis de excelencia no desenvolvimento de suas atividades, 

produzindo beneficios sociais, culturais e cientificos que possam ser revertidos 

em prol da popula~ao; 

g) respeitar a diversidade do ser humano e sua complexidade; 

h) formar profissionais capazes de questionar a realidade, 

formulando problemas e de buscar solu~oes, utilizando-se do pensamento 

16gico, da criatividade e da analise critica; 

i) habilitar o academico a compreender a sua atua~ao profissional 

como exercicio de cidadania consciente e critica; 

j) propiciar uma forma~ao em que se compreenda, de forma ampla e 

consciente, o processo educative, considerando as caracteristicas das 

diferentes realidades e niveis de especialidade em que se processam. 

'-· ---



7 - Organiza~ao Curricular 

Alem dos componentes curriculares do eixo de forma9ao 

fundamental, profissional e pratica, o ENADE e componente curricular 

obrigat6rio dos cursos de gradua9ao, sendo o registro de participa9ao condi9ao 

indispensavel para integraliza9ao curricular, independentemente de o 

estudante ter sido selecionado ou nao no processo de amostragem do INEP. 

Ele esta fundamentado nas seguintes leis e portarias: 

- Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004: Cria9ao do Sistema Nacional 

de Avalia9ao da Educa9ao Superior (SINAES) 

- Porta ria n° 2.051, de 9 de julho de 2004 (Regulamenta9ao do 

SINAES) 

- Porta ria n° 107, de 22 de julho de 2004 (Regulamenta9ao do 

ENADE) 

0 Objetivo do ENADE e avaliar o desempenho dos estudantes com 

rela9ao aos conteudos programaticos previstos nas diretrizes curriculares dos 

cursos de gradua9ao, o desenvolvimento de competencias e habilidades 

necessarias ao aprofundamento da forma9ao geral e profissional, e o nivel de 

atualiza9ao dos estudantes com rela9ao a realidade brasileira e mundial, 

integrando o SINAES, juntamente com a avalia9ao institucional e a avalia9ao 

dos cursos de gradua9ao. 

7.1 - Curriculo Pleno 

A crise no ensino juridico vai muito alem da necessidade de 

reestrutura e planejamento da base curricular nos cursos de Direito. Uma vez 

analisada a cultura juridica nacional, pode-se afirmar que seria ingenuidade 

encarar a falencia de nossas institui9oes educacionais e judiciais pelo carater 

pedag6gico. Na verdade, ela e bern mais ampla e nao pode ser dissociada da 
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crise que atinge a universidade, a cultura juridica tradicional e a propria "--.,:_ _ _.:~./· 

sociedade brasileira. /~l.?l" 
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Contudo, e inegavel que a reestrutura~iio do ensino juridico passa, ~ 
necessariamente, por uma reorientac;ao dos curriculos, com a finalidade de 

torna-los mais organicos, flexiveis e interdisciplinares, consoante a proposta 

educativa constante do projeto pedag6gico. 

Nesse sentido, a edic;ao da Resoluc;ao CNE/CES n° 09/2004, que 

instituiu as diretrizes curriculares para os cursos juridicos brasileiros, constitui, 

definitivamente, urn novo marco para o ensino do Direito e o conduz a urn 

~ profundo re-pensar. 

De fato, a mencionada resoluc;ao abandona a perspectiva 

padronizante do curriculo minimo em favor de uma perspectiva que impoe a 

necessidade de desenvolver nos estudantes competencias e habilidades 

visando a sua formac;ao profissional4. 

Assim, torna-se imperativa a construc;ao de propostas pedag6gicas 

que (re)organizem a profissao juridica, respeitem e valorizem as diferenc;as de 

expectativas e focalizem o desenvolvimento de habilidades e competencias 

entre os academicos previstas nas novas diretrizes curriculares para os cursos 

de Direito5
. 

Considerando a legislac;ao vigente (Resoluc;ao CNE/CES n° 

09/2004), os principios basicos anteriormente definidos, o perfil e os objetivos 

propostos, este curriculo com carga horaria total de 3.700 (tres mil e 

4 - As novas diretrizes curriculares nao fazem referenda a curricula minimo, como ocorria na 
Resolu~ao CFE no 1211983), nem a conteudos minimos, como ocorria na Portaria MEC no 1.88611994. 
Porem, pode-se afmnar que a Resolu~ao CNE/CES n° 09/2004 mantem urn curricula minimo pelos 
conteudos constantes dos eixos de forma~ao fundamental e profissional e pelas atividades indicadas no ~ 
eixo de forma~ao pratica, os quais sao obrigat6rios para todos os cursos de Direito, de todas as • 
lnstitui~oes de Ensino Superior. 
5 

- A Resolu~ao CNE/CES no 09/2004 tratou das habilidades e competencias na forma~ao dos 
futuros profissionais do Direito no seu art. 4°, o que ja foi objeto de analise no ponto referente ao Perfil do . I 
Egresso (item n° 5 desta proposta). ~ 
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setecentas) horas esta organizado tres eixos interligados de forma9ao6
, 

saber: 

I - Eixo de Forma9ao Fundamental 

II - Eixo de Forma9ao Profissional 

Ill- Eixo de Forma9ao Pratica 

7.2 - Eixo de Formac;ao Fundamental 

0 eixo de forma9ao fundamental, consoante dispoe o inciso I do art. 

5° da Resolu9ao CNE/CES n° 09/2004, tern por objetivo integrar o estudante, 

estabelecendo as rela9oes do Direito com outras areas do saber, abrangendo, 

dentre outros, estudos que envolvam conteudos essenciais sobre Antropologia, 

Ciencia Politica, Economia, Etica, Filosofia, Hist6ria, Psicologia e Sociologia. 

lnicialmente, cabe observar que, em urn projeto pedag6gico 

tradicional, cada conteudo listado no referido eixo de forma9ao pode ser 

oferecido em uma unica disciplina ou desdobrado em duas ou mais, tendo por 

base a proposta pedag6gica do curso. 

Alias, frise-se que as novas diretrizes curriculares nao impoem que 

os conteudos de forma9ao fundamental sejam trabalhados em disciplinas 

especificas, haja vista que a finalidade das referidas diretrizes e estabelecer as 

rela9oes do Direito com as outras areas do saber. 

Considerados os conteudos do eixo de forma9ao fundamental em 

face da legisla9ao entao em vigor, real9a-se que sao inova9oes, como 

componentes curriculares, a inclusao da Antropologia, da Hist6ria e da 

Psicologia, como tambem, a indica9ao da Etica de forma autonoma, 

anteriormente incluida no ambito da Filosofia. 

6 - 0 art. 5° da Resolu~ao CNE/CES no 09, de 29/09/04, preceitua que "o curso de gradua~ao em 
Direito devera contemplar, em seu Projeto Pedag6gico e em sua Organiza~ao Curricular, conteudos e 
atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de forma~ao": I - Eixo de Forma~ao 
Fundamental; II- Eixo de Forma~ao Profissional; e Ill- Eixo de Forma~ao Pratica. 



Dessa forma, cumpre destacar como serao trabalhados os citados ~ 
FL No.: t, 

conteudos do eixo de formac;ao fundamental na organizac;ao curricular do.·--. , , 'Jj-· 
Curso de Direito da UFU, a saber: ·~ ~; .. :.:·- a1ia~ 

a) Antropologia. Nao se tern, relativamente ao conteudo 

obrigat6rio da Antropologia, nenhuma experiencia hist6rica relevante 

nos cursos de Direito, sendo, pois, inovac;ao a sua inclusao no Eixo de 

Formac;ao Fundamental7. Contudo, a sua inserc;ao possibilitara maior 

aprofundamento na graduac;ao de estudos sobre o ser humano, nas 

relac;oes sociais e morais, motivo pelo qual, apesar de sua implicac;ao 

com quase todas as disciplinas introdut6rias a serem oferecidas no 

Curso, o seu conteudo sera desdobrado especificamente nas disciplinas 

Teoria do Direito e Sociologia Juridica. 

b) Ciencia Politica. 0 atual texto do MEC (Resoluc;ao CNE/CES n° 

09/2004), nao faz mais referencia a Teoria do Estado como conteudo da 

Ciencia Politica, como ocorria na Portaria MEC n° 1.886/1994, demonstrando, 

assim, num primeiro momento, a distinc;ao de conteudos. De fato, a Ciencia 

Politica e conceito mais amplo, a incluir o estudo das diversas formas de 

manifestac;ao do poder, em todas as esferas, enquanto que a Teoria do 

Estado se destina ao estudo privilegiado de uma dessas formas de 

C. manifestac;ao do poder: o poder estatal. Entretanto, concebe-se a interrelac;ao 

dos dois conteudos, nao querendo com isso equipara-los, mas, ao contrario, 

entrelac;ar as suas vertentes, de modo a possibilitar que no estudo sobre o 

Estado seja observado o fenomeno politico, que recebe formas e contornos 

por meio do Direito. 0 conteudo Ciencia Politica sera ministrado em 

disciplina autonoma, de mesmo nome, no primeiro periodo. 

c) Economia. Dentre os conteudos fundamentais, a Economia e 
aquele presente, de forma obrigat6ria, ha mais tempo nos cursos de Direito. No 

caso especifico da graduac;ao em Direito da UFU, historicamente sempre se 

'·-:.."\-. '-~i~ra! 
·--~ .. 01.1"~ 

optou pela inclusao de seu conteUdo na disciplina Economia Politica, dado a ~ 
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grau de amplitude sobre o seu estudo. Assim, o conteudo Economia continuara\~\, : ... ;:'-/ 

sendo desdobrado especificamente na disciplina Economia Polftica. 

Filosofia, que deve integrar os conhecimentos da Filosofia Geral e da Filosofia 

do Direito. Em face da aderencia de um conteudo com outro para a forma9ao 

juridica, tem-se que os estudos da Filosofia Geral e Filosofia do Direito podem 

integrar os conhecimentos de uma mesma disciplina, de modo que o estudo 

dos conceitos gerais e principios fundamentais gerais sejam ministrados antes 

do ingresso no conteudo especifico do Filosofia do Direito. Dai, revela-se que o 

• conteudo Filosofia sera desdobrado na disciplina de Filosofia do Direito. 

e) Hist6ria. A inclusao da Hist6ria nao e inova9ao das novas 

diretrizes curriculares, uma vez que ja fez parte integrante dos curriculos dos 

primeiros cursos de Direito no Brasil, com o objetivo bastante especifico de 

questionar a ideia do Direito Natural, mostrando o Direito como fenomeno 

hist6rico. Tem-se que a retomada do conteudo Hist6ria na gradua9ao do curso 

de Direito se deve ao fato da inclusao da Antropologia no Eixo de Forma9ao 

Fundamental, haja vista que o estudo desse conteudo deve ser acompanhado 

de uma referenda a hist6ria. Dessa forma, o estudo da evolu9ao hist6rica do 

Direito deve ser contextualizada no ambito da Hist6ria do Pensamento 

Juridico. 0 conteudo Hist6ria, alem de figurar como objeto de estudo nas 

disciplinas introdut6rias a serem oferecidas no Curso, sera desdobrado 

especificamente na disciplina Hist6ria do Pensamento Juridico. 

f) Sociologia. A Sociologia e conteudo fundamental obrigat6rio 

desde a Resolu98o CFE no 03/1972. Relativamente a esse conteudo, cabe 

observar a necessidade do estudo dos conceitos e principios fundamentais 

gerais antes do ingresso no conteudo especifico da Sociologia do Direito. 

Contudo, a Sociologia Geral e a Sociologia do Direito podem fazer parte de um 

mesmo conteudo disciplinar, uma vez que se completam. Portanto, o conteudo 

Sociologia sera desdobrado na disciplina Sociologia Juridica. 

•. , __ ,_.r"/ 



diretrizes curriculares dos cursos de Direito, haja vista que nunca esteve 

presente em nenhuma normatiza<;ao relativa ao ensino juridico. Para cumprir 

sua finalidade no do campo do Direito, a Psicologia deve ser trabalhada \__,~~::-:r 

consoante as principais exigencias das profissoes juridicas, tais como a 

convivencia social, o respeito a diferen<;a, a capacidade de administrar e 

mediar conflitos, a necessidade de tamar decisoes, entre outras. Dessa forma, 

o conteudo Psicologia sera desenvolvido, inicialmente, em disciplina especifica, 

denominada Psicologia Juridica, com finalidade introdut6ria de apresentar a 

rela<;ao entre a Psicologia e o Direito, com aplica<;ao no Direito Penal, no 

Direito de Familia e nas questoes da lnfancia e Juventude etc. Ap6s, o 

• conteudo Psicologia Juridica sera desdobrado na disciplina Psicologia Juridica, 

bern como, nas disciplinas Pratica Civil, Pratica Penal e Pratica Trabalhista, 

em que serao desenvolvidas atividades de negocia<;ao, concilia<;ao, media<;ao 

e arbitragem, bern assim atua<;ao juridica oral. 

Ressalte-se que, alem dos conteudos minimos listados no eixo de 

forma<;ao fundamental no Curso de Direito da UFU, serao oferecidas, em 

complemento ao citado eixo, mais dais conteudos, quais sejam: Metodologia e 

Epistemologia Juridica e Hermeneutica e teoria da argumenta<;ao juridica, que 

serao assim trabalhados: 

C a) Teoria do Direito. Apesar de nao ter sido incluida pela 

Resolu<;ao CNE/CES no 09/2004 como conteudo de forma<;ao fundamental, ao 

contrario do que dispunha a Portaria MEC no 1.886/1994, a lntrodu<;ao ao 

Direito, que e encampada na disciplina Teoria do Direito, e conteudo 

tradicional do Curso de Direito da UFU, que oferece uma visao 

cognoscivel do objeto de seu estudo, a partir de urn conhecimento hist6rico

antropol6gico, interpretative, dialetico e, principalmente, humanista. Portanto, a 

disciplina Teoria do Direito continuara fazendo parte do conteudo de forma<;ao 

fundamental do Curso de Direito dada a sua abrangencia. 

b) Metodologia e Epistemologia Juridica. 0 conteudo metodologia da 

pesquisa tambem nao consta no eixo de forma<;ao fundamental da Resolu<;ao 



1.886/1994. Todavia, o referido conteudo, desdobrado na disciplina 

Metodologia e Epistemologia Juridica, foi inserido no curricula em vigor do 

Curso de Direito da UFU, a fim de embasar o corpo discente na atividade da ~__,..:lr-r~":-1 

pesquisa e, principalmente, auxiliar na elabora~ao da monografia de final 

de curso. Assim, aliado nos argumentos expostos, tem-se que a disciplina 

Metodologia e Epistemologia Juridica deve permanecer como materia de 

forma~ao fundamental. 

c) Hermeneutica e teoria da argumenta~ao juridica. 0 conteudo de 

hermeneutica e de teoria da argumenta~ao juridica tambem nao constam no 

eixo de forma~ao fundamental da Resolu~ao CNE/CES no 09/2004, assim 

como, igualmente, nao constava na Portaria MEC no 1.886/1994. Todavia, o 

referido conteudo, desdobrado na disciplina Hermeneutica e Teoria da 

Argumenta~ao Juridica, foi inserido no curricula em vigor do Curso de Direito 

da UFU, a fim de embasar a compreensao e critica de casas juridicos 

controvertidos no Brasil e no exterior. Assim, aliado nos argumentos expostos, 

tem-se que a disciplina Hermeneutica e teoria da argumenta~ao juridica deve 

permanecer como materia de forma~ao fundamental. 

Cum pre observar que, apesar de destacada neste item a forma de 

distribui~ao dos conteudos do eixo de forma~ao fundamental na organiza~ao 

curricular do Curso de Direito da UFU, nao se pode olvidar que os seus 

elementos caracterizadores serao vistas, direta ou indiretamente, no contexto 

dos programas de varias disciplinas que comporao os eixos de forma~ao 

profissional e pratico. 
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Quadro Resumo- Eixo de Forma9ao Fundamental- Plano Geral 

Teoria do Direito 

2. Ci~ncia Polftica Ci~ncia Polftica 30 Obrig. 10 

3. Economia Economia Polftica 30 Obrig. 10 

4. Filosofia Filosofia Juridica 30 Obrig. 20 

5. Psicologia Psicologia Juridica 30 Obrig. 20 

6. Sociologia Sociologia Juridica 30 Obrig. 20 

7. 
Metodologia e Epistemologia 30 Obrig. 20 
Juridica 

8. 30 Obrig. 10 

9. 30 Obrig. 20 

10 

7.3- Eixo de Forma~io Profissional: 

7 .3.1 - lntrodu~io 

0 eixo de forma9ao profissional, conforme preve o inciso II do art. 5° 

da Resolu9ao CNE/CES no 09/2004, inclui, necessariamente, dentre outros 

condizentes com o projeto pedag6gico, conteudos essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito Administrative, Direito Tributario, Direito Penal, Direito 

Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito lnternacional e Direito 

Processual. 0 referido eixo abrange, alem de estudo das peculiaridades 

dogmaticas dos diversos ramos do Direito ali inseridos, o conhecimento e a 

aplica9ao de cada conteudo de forma sistematica e contextualizada segundo a 

evolu9ao da Ciencia do Direito e sua aplica9ao as mudan9as sociais, 

economicas, politicas e culturais do Brasil e suas rela9oes internacionais, 

Pelo o que se retira do texto acima, os conteudos de forma9ao 

profissional devem ser trabalhados da seguinte forma: 
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a) enfoque dogmatico [do Direito]: com essa expressao se deseja \. r~~ .s·;/' 
designar a necessidade do estudo da legislac;ao, da doutrina e da '-.._ __ .., 

jurisprudencia; 

b) conhecimento [do Direito]: considerando-se que o estudo da base 

legislativa, doutrinaria e jurisprudencial esteja previsto na expressao anterior, 

esta aqui presente a necessidade de estudo das teorias gerais e da base 

principiol6gica das respectivas legislac;oes e decisoes juridicas; e 

c) aplicac;ao [do Direito]: essa expressao denota a necessidade de, 

no eixo de formac;ao profissional, integrar teoria e pratica, indo alem do estudo 

das teorias gerais, da legislac;ao e da jurisprudencia, chegando ao estudo e ao 

desenvolvimento das competencias e habilidades necessarias para atuac;ao no 

mundo real. 7 

Portanto, os conteudos a serem inseridos no eixo de formac;ao 

profissional devem abranger os diversos ramos dos Direito Material e 

Processual, estudados em seus aspectos te6rico, dogmatico e pratico, de 

forma sistematica e contextualizada, levando em considerac;ao a evoluc;ao da 

Ciencia do Direito e sua aplicac;ao a realidade brasileira e internacional. 

7 .3.2 - Conteudo Obrigat6rio 

0 texto do inciso II do art. 5° da Resoluc;ao CNE/CES n° 09/2004 

apresenta nove subareas do Direito8 que devem ser incluidas necessariamente 

no projeto pedag6gico, o que nao foge das materias juridicas que compoem o 

curricula dos cursos de Direito desde que foram criados, porquanto podem ser 

resumidos como imprescindiveis para que todo operador juridico possa exercer 

a sua atividade profissional. 

7 - Nesse sentido, Honirio Wanderlei Rodrigues, in Pensando o Ensino do Direito no Seculo XXI: 
diretrizes curriculares, projeto pedag6gico e outras questoes pertinentes. Florian6polis:Funda~ao Boiteux, 
2005, p. 212. 
8 

- Conforme dispoe o art. 5°, inciso II, da Resolu~ao CNE/CES n° 9/2004, sao conteUdos do Eixo 
de Forma~ao Profissional: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributario, Direito 
Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual. 

~' 
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Alias, ressalta-se que as (micas diferenc;as das materias listadas \<:":1 .s·''~'/ 

............ --~ ... ·--
pela nova legislac;ao em relac;ao a Portaria MEC n° 1.886/1994 sao a ~ 

substttui<;llo do Direito Comercial pelo Direito Empresarial, uma adequa,ao (FL ~ ) 
necessaria, em vista das alterac;oes legislativas mais recentes, bern assim a '·--sif5Jana:--' 
referencia a Direito Processual, retirando-se os adjetivos Civil e Penal, haja g~Jral 

vista que estes dois ramos do Direito Processual nao esgotavam as 

expectativas e necessidades de formac;ao profissional contemporanea. 

Vale dizer que os conteudos previstos no eixo de formac;ao 

profissional nao recebem uma enumerac;ao taxativa, de modo que outros 

conteudos serao incorporados em face da proposta pedag6gica do curso que 

se propoe e das demandas regionais.9 

A par de tais considerac;oes, e diante do fato de que os conteudos 

listados no eixo de formac;ao profissional ja fazem parte da grade curricular do 

atual curricula do Curso de Direito da UFU, cumpre observar que: 

a) Direito Constitucional. Com relac;ao ao Direito Constitucional e 

fundamental que, ao lado de uma visao global que sera fornecida na materia 

especifica, cada uma das demais materias devera observar aqueles aspectos 

que lhe dizem respeito, aprofundando-os. 0 conteudo Direito Constitucional 

sera desdobrado especificamente nas Disciplinas, Teoria da Constituic;ao, 

Direitos Fundamentais, Organizac;ao dos Estados e dos Poderes e Jurisdic;ao 

Constitucional, de modo que seja estudada com intensidade a Teoria da 

Constituic;ao, juntamente como os Direitos Fundamentais. 

b) Direito Administrative. 0 conteudo do Direito Administrative sera 

examinado especificamente nas disciplinas Direito Administrative I e Direito 

Administrative II, enfocando-se estudos sobre Poderes Administrativos, Atos e 

Contratos Administrativos, Controle da Administrac;ao Publica e Func;ao 

Publica. 

9 - Os grupos de disciplinas optativas, alem de retratarem a evolu9ao curricular do Curso 
proposto, em que se dani enfase a tlexibiliza9il0 do conteUdo das materias oferecidas, tambem 
demonstram a preocupa9ao em se atender aos objetivos da presente proposta pedag6gica na forma9ao 
profissional do academico. 



c) Direito Tributario. 0 Direito Tributario tambem e urn . 

desdobramento do Direito Constitucional e pressupoe o conhecimento previcj FL ~~ ~ 
I·~ 

ou paralelo do Dire ito Administrative. 0 conteudo do Dire ito Financeiro, Fiscal e \--·~;-ecr,}t<ma· 
gt-)ral 

Tributario sera examinado especificamente na disciplina de Direito Tributario. -

d) Direito Penal. 0 estudo do Direito Penal abrangera a analise do 

C6digo Penal, Parte Geral e Parte Especial. 0 conteudo Direito Penal sera 

desdobrado nas disciplinas Direito Penal I, Direito Penal II e Direito Penal Ill. 

e) Direito Civil. Para o estudo do Direito Civil necessaria se faz a 

~ analise do C6digo Civil (Parte Geral, Obriga9oes, Responsabilidade Civil, 

Contratos, Coisas, Familia e Sucessoes) e da legisla9ao civil extravagante. 0 

conteudo Direito Civil sera desdobrado nas disciplinas Direito Civil I, Direito 

Civil II, Direito Civil Ill, Direito Civil IV, Direito Civil V, Direito Civil VI e Direito 

Civil VII. 

f) Direito Empresarial. 0 estudo do Direito Empresarial inclui o 

conteudo especlfico presente no C6digo Civil, bern como a legisla9ao 

extravagante atinente a essa subarea, de modo que sejam examinados, dentre 

outros, os assuntos referentes aos tltulos de credito, contratos mercantis, 

sociedades, falencias e a recupera9ao de empresas. 0 conteudo Direito 

Empresarial sera desdobrado nas disciplinas Dire ito Empresarial I, Dire ito 

Empresarialll e Direito Empresariallll. 

g) Direito do Trabalho. 0 estudo do Direito do Trabalho inclui o 

conteudo especlfico presente na Consolida9ao das Leis do Trabalho (CL T) e 

na legisla9ao extravagante especlfica. No estudo serao necessariamente 

analisados os temas: Direito Individual do trabalho, Direito Coletivo do Trabalho 

e direitos especlficos, como o do trabalhador rural e do trabalhador domestico, 

dentre outros. 0 conteudo Direito do Trabalho sera desdobrado nas disciplinas 

Direito do Trabalho I e Direito do Trabalho II. 



h) Direito lnternacional. 0 estudo do Direito lnternacional inclui 

nogoes do Direito lnternacional Publico, do Direito lnternacional Privado e do 

Direito da lntegragao. 0 conteudo Direito lnternacional sera desdobrado nas 

disciplinas de Direito lnternacional Publico e Direito lnternacional Privado. 

i) Direito Processual. 0 Estudo do Direito Processual inclui os 

conteudos especificos presentes nos C6digos de Processo Civil (CPC) e Penal 

(CPP) e na legislagao processual extravagante, de modo que serao analisados 

temas como: Teoria Geral, Organizagao Judiciaria, Agoes, Excegoes, 

Recursos, dentre outros. 0 conteudo Direito Processual sera desdobrado nas 

disciplinas Teoria Geral do Processo, Direito Processual Civil I, Direito 

~ Processual Civil II, Direito Processual Civil Ill, Direito Processual Civil IV, Direito 

Processual Penal I, Direito Processual Penal II e Direito Processual do 

Trabalho I e II. 

j) Etica. 0 estudo da Etica passou a ser obrigat6rio a partir da 

Portaria MEC no 1.886/1994 e sua manutengao e fundamental dentro de uma 

proposta que visa a trabalhar competencias e habilidades, tendo por base o 

perfil proposto para o formando. 0 estudo da Etica no curso de Direito inclui a 

Etica Geral e a Etica Profissional, sendo que o primeiro conteudo e dominic da 

area da Filosofia, enquanto o segundo tern por objeto a regulamentagao dos 

direitos e deveres dos diversos profissionais do Direito. 0 conteudo Etica sera 

desdobrado especificamente na disciplina de Etica Profissional. 

Cumpre observar que, alem dos conteudos minimos listados no eixo 

de formagao profissional, serao oferecidos, em complemento ao citado eixo, 

mais dois conteudos obrigat6rios, encampados nas disciplinas: Direito da 

Seguridade Social e Direito do Consumidor. 

a) Direito da Seguridade Social. A disciplina Direito da Seguridade 

Social, apesar de nao estar relacionada no eixo de formagao profissional 

da Resolugao CNE/CES no 09/2004, assim como tambem nao constava na 

Portaria MEC no 1.886/1994, encontra-se inserida, de longa data, no curricula 

do Curso de Direito da UFU, sendo, portanto, materia ja consagrada e 
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justificada por seu conteudo, que permite ao futuro profissional do Direito uma 

maior compreensao das questoes de ordem publica. Portanto, o conteudo 

Direito da Seguridade Social permanecera no novo curricula como disciplina 

autonoma e obrigat6ria. 

b) Dire ito do Consumidor. A disciplina Direito do Consumidor 

tambem nao esta relacionada no eixo de formac;ao profissional da Resoluc;ao 

CNE/CES no 09/2004. Porem, seu conteudo vern sendo oferecido no Curso de 

Direito da UFU desde a ultima reforma curricular em 1996, como disciplina 

optativa. Dessa forma, considerando o interesse ja demonstrado pelos 

academicos nos ultimos anos do curricula em vigor, bern assim o fato de ser o 

sistema consumerista materia de larga abrangencia no mundo juridico, 

interagindo, inclusive, com varios ramos do Direito, torna-se patente a sua 

inclusao como disciplina obrigat6ria, a fim de propiciar aos 

alunos conhecimento das normas e principios de ordem publica e de interesse 

social de que se reveste o seu conteudo. Logo, o Direito do Consumidor sera 

inserido no novo curricula como disciplina autonoma e obrigat6ria. 

Quadro Resumo - Eixo de Formacao Profissional - Conteudo Obrigat6rio 

10 

60 
20 

60 JO 
eres 

urisdi~ao Constitucional 30 so 

2. Direito Administrativo Direito Admin 60 so 

Direito Administrative II 60 
go 

3. Dire ito Tributario Direito Tributario 90 go 

4. Direito Penal 90 JO 

Penal II 90 
40 

Direito Penal Ill 60. 
so 

5. reito Civil Direito Civil I 90 20 
30 

Direito Civil II 90 

ireito Civil Ill 
60 40 

~,, 

~ 



3 

Obrigat6ria so 
Direito Civil IV 90 

Direito Civil V 
Obrigat6ria so 

60 

Direito Civil VI 
60 Obrigat6ria 70 

Direito Civil VII 
60 Obrigat6ria 70 

s. Direito Empresarial Direito Empresariall 60 Obrigat6ria 40 
so 

Direito Empresarialll 60 Obrjg_at6ria 
Direito Empresariallll 30 Obrigat6ria so 

7. Direito do Trabalho Direito do Trabalho I 60 Obri_gat6ria so 
Direito do Trabalho II 60 Obrj_gat6ria 

70 

8. Direito lnternacional Direito lnternacional Publico 60 Obrigat6ria so 
Direito lnternacional Privado 60 Obrj_gat6ria 

9" 

9. Direito Processual Teoria Geral do Processo 60 Obrigat6ria JO 

Direito Processual Civil I 90 Obrj_gat6ria 
4" 

Direito Processual Civil II 90 Obrj_gat6ria 
5" 

Direito Processual Civil Ill 60 Obrj_gat6ria 
6" 

Direito Processual Civil IV 60 Obrigat6ria 
7" 

Direito Processual Penal I 60 Obrigat6ria 
6" 

Direito Processual Penal II 60 Obrigat6ria 
7" 

Direito Processual do Trabalho I 60 Obrigat6ria 
8" 

Direito Processual do Trabalho II 30 Obrigat6ria 
9" 

10. Direito da Seguridade 
Direito da Seguridade Social 60 Obrigat6ria 

9" 
Social 

11. Direito do Consumidor 
Direito do Consumidor 60 Obrigat6ria 

10" 

12. Etica Profissional 
Etica profissional 

30 
Obrigat6ria 

10" 

"\ . . 
I 2.280 ,; :: SUBTOTAL Horas-aula 

7 .3.3 - Formac;ao Concentrada 

Alem dos conteudos de cunho obrigat6rio, indicados pela Resoluc;ao 

CNE/CES n° 09, a formac;ao academica tambem contara, no projeto 

pedag6gico proposto, com conteudos de formac;ao concentrada, contemplando, 

pais, melhor e mais aprofundado conhecimento sabre certos temas do universo 

juridico. 

Vale dizer que a formac;ao concentrada, com enfases curriculares 

alternativas, e formada por conteudos e atividades optativos curriculares, de 
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formagao fundamental e profissional em torno de determinados temas, areas 

ou subareas do Direito, podendo o aluno escolher dentre elas a que deseja 

cursar. 

A referida concentragao permite ao academico um aprofundamento 

de cunho tematico e interdisciplinar, pela livre escolha das disciplinas que vai 

cursar, possibilitando-lhe, assim, que obtenha conhecimentos multidisciplinares 

referentes ao campo de trabalho no qual pretende exercer as suas atividades 

profissionais ou mesmo maior conhecimento sabre temas especificos. 

A formagao concentrada sera composta por disciplinas oferecidas no 

" proprio curso, cabendo ao aluno selecionar a area de sua preferencia e optar 

por 06 (seis) disciplinas, com 30 (trinta) horas cada, totalizando, assim, uma 

carga horaria de 180 (cento e oitenta) horas. Contudo, permite-se que o 

academico curse mais disciplinas optativas, dependendo da oferta e de sua 

compatibilidade horaria. 

Para a efetivagao da formagao concentrada, o Curso de Direito da 

UFU oferecera, anualmente, 32 (trinta e duas)10 disciplinas optativas para o 

aluno do 10° periodo. 

E necessaria distinguir entre oferta de disciplinas optativas e seu 

efetivo exercicio. Com relagao a oferta de disciplinas para que os alunos fagam 

suas escolhas, os 6rgaos diretivos do Curso de Direito da UFU deverao 

empreender esforgos para que todas as disciplinas optativas constantes no rol 

do projeto pedag6gico sejam oferecidas. 

0 efetivo magisterio das disciplinas optativas sera condicionado a 
demanda do corpo discente, apurada mediante procedimentos de consulta 

realizados pela Coordenagao, por regulamento a ser editado pelo CONFADIR. 

10 - 0 curriculo em vigor do Curso de Direito da UFU oferece 25 (vinte e cinco) disciplinas 
optativas para que, exclusivamente, os alunos do 5° ano escolham 03 (tres), cada qual com carga honiria 
de 90 (noventa) horas-aula, totalizando, pois, 270 (duzentas e setenta) horas-aula. Contudo, a pnitica 
demonstrou que, nos ultimos anos, a oferta das referidas disciplinas se limitou a 04 (quatro) materias, o 
que indica o desinteresse por alguns conteUdos entao existentes. 



Assim, dentre as disciplinas ofertadas no projeto pedag6gico, as 18 

(dezoito) mais procuradas pelos discentes, serao novamente, submetidas a 

consulta, a fim de que sejam identificadas aquelas que apresentem o numero 

minimo de 10 (dez) alunos por turma, condi9ao sine qua non para que a 

disciplina seja ministrada. 

A demanda minima retromencionada deve ser, exclusivamente, de 

alunos matriculados no 10° periodo. A turma devera comportar, no maximo, 

quarenta e cinco alunos. 

Os discentes optantes por disciplinas nao eleitas em razao da 

insuficiencia de demanda deverao matricular-se naquelas que serao 

ministradas no respectivo semestre para cumprimento da carga horaria prevista 

para o eixo de forma9ao concentrada. 

Apesar da obrigatoriedade de cursar 06 (seis) das disciplinas 

optativas, e inegavel que a proposta apresenta relativa flexibilidade para o 

aluno, tendo em vista a vasta gama de op96es contemplada no projeto. 

Observe-se que essas disciplinas sao previstas para serem 

cursadas quando o aluno alcan9ar o 10° periodo. Contudo, nada impede que o 

academico curse as disciplinas optativas antes desse momento, desde que 

atendidos os seus pre-requisitos. Dessa forma, tem-se que, se houver 

disponibilidade de vagas e compatibilidade horaria, os alunos, a partir do 

terceiro periodo da gradua9ao poderao se matricular nas disciplinas optativas. 

Para tanto, o aluno do turno matutino podera matricular-se nas disciplinas 

optativas escolhidas no turno da noite e vice-versa. 

Serao oferecidas, para cada turno, apenas 45 (quarenta e cinco) 

vagas por semestre em cada disciplina optativa, ainda que a demanda do 

corpo discente supere esse numero. Havendo demanda superior a 45 

(quarenta e cinco) alunos interessados, dar-se-a prioridade aos alunos 

matriculados no 1 0° periodo. 
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Vale dizer que o aproveitamento do aluno, de numero superior de disciplinas ao 

minimo ora definido para a formacao concentrada. possibilitara o seu c6mputo como atividades 

complementares, conforme adiante sera tratado. 

Quadro Resumo - Forma~ao Concentrada 

Natureza Carolt Hor.liia Requi~itos 
Periodo Disciplinas (Optativa, 

ObiigntiHill) 
Te6rica Pritica Total Pre-req. Co-req. 

Direito Processual 

l.A~oes Constitucionais Optativa 30 30 
Civil I a IV. --
Jurisdis:ao 

--

C"<•nstitu.:i ,,nal 
Teoria da 

2.Prevens:ao e solu<;:iio Constituis:ao, Direito 

extrajudicial de conflitos 
Optativa 30 -- 30 Civil I, Direito --

Processual Civil I e 
II 

Organizao;:ao do 
Estado e dos 

J.Processo 
Optativa 30 30 

Poderes, T eoria 
Administrativo -- Geral do Processo, 

--

Direito 
Adntin.istrati "'' I 

Teoria da 
Constituis:ao, 

Direitos 
Fundamentais, 

Organiza<;:iio do 
Estado e dos 

4.Direito Eleitoral e 
Optativa 30 30 

Poderes, 
Partidario -- Direito Civil I, II, --

III, V, VI, Direito 
Penal I, II, III 

Direito Processual 

"-' 
Civil I, II. III, IV 

-<r: Direito Processual 
> Penal I c II r:: 
-<r: 5. Contratos 

Optativa 30 30 
Direito Civil I, II, III 

E- Contemponineos -- e IV 
--

"'" 0 6.T6picos Polemicos de Direito 
Dircito .-\dministrati\·o 

Optativa 30 -- 30 
AdntinistratiY• • I " II 

--
7.Contratos Direito lnternacional 
lntcrna.:i••nais 

Optativa 30 -- 30 
PriYad•• --

Direito Civil I,II,III 
8.Propriedade Intelectual Optativa 30 -- 30 e IV, Direito --

Emprcsarial I 
Teoria da 

Constituiyao, 
Direitos 

9.Direitos Humanos Optativa 30 30 
Fundamentais, -- Organiza<;ao do 

--

Estado e dos 
Poderes, Direito 
Penal IJI " III 

Teoria do Estado e 
Democracia, Teoria 

da Constituiyao, 
Direitos 

IO.Direito Ambiental Optativa 30 -- 30 Fundamentais, --

Organiza<;:iio do 
Estado e dos 

Poderes 
Direito Civil I, II, 

I l.Direito Eletr6nico Optativa 30 -- 30 III, IV e VIL Direito --
Penal I, II e III 

... .,,.. .,,... n· r. ' T TT , __ 
::-,u ~ ~v .... .1. "-11Ul J_ .1..1_ 

Unidade 
Acadeinica 
ofertante 

FADlR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

f FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

/ 
~ 0 

FADIR 

FADIR 

•nn 
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-secrelan;) 

.sera\ 
Politica Criminal ........ / 

l3.Direito Agnirio Optativa 30 -- 30 
Direito Civil I, II, III -- FADIR 

eiV 

14.Legislayao Penal e 
Direito Penal I, II e 

III e Direito Processual Penal Optativa 30 -- 30 
Processual Penal I e -- FADIR 

Extravagante 
II 

15.Direito Notarial Optativa 30 -- 30 
Direito Civil I, II, -- FADIR 

III, IV, V, VI e VII 
Direito 

l6.Direito Municipal Optativa 30 -- 30 Administrativo I e -- FADIR 
II, Direito Civil IV 

Direito 
l7.Direito Urbanistico Optativa 30 -- 30 Administrativo I e -- FADIR 

II, Direito Civil IV 

18.Direito Comunitario Optativa 30 30 
Direito Internacional 

FADIR -- Privado --
19.Direito do Comercio 

Optativa 30 30 
Direito Intemacional 

FADIR 
Internacional -- Privado --

Teoria da 
Constituiyao, 

Direitos 
Fundamentais, 

20.Direito Econfunico Optativa 30 -- 30 
Organizayao do -- FADIR 

Estado e dos 
~ '· Poderes, Jurisdi.,ao 

Constitucional, 
Dire ito 

Administrativo I e II 
2l.Direitos Difusos e 

Optativa 30 30 
Direito Processual 

FADIR 
Coletivos -- Civil I, II e III --

Direito Civil I, V, 

22.Biodireito Optativa 30 -- 30 
Psicologia Juridica, 

-- FADIR 
Direitos 

Fundamentais 
Teoria do Direito, 
Filosofia Juridica, 

Sociologia Juridica, 
Psicologia Juridica, 

23.Politicas Sociais e 
Ciencia Politica, 

Dire ito 
Optativa 30 -- 30 Economia Politica, -- FADIR 

Hist6riado 
Pensarnento 

Juridico, Teoria do 
Estado e 

Dernocracia 
24.Direito ar.,amentario Optativa 30 -- 30 Direito Tributirio -- FADIR 

25.Filosofia Filosofia Juridicae 

Constitucional 
Optativa 30 -- 30 Direitos -- FADIR 

' 
Fundamentais 

26.Direito Tributirio 
Optativa 30 30 Direito Tributirio FADIR 

Aplicado -- --
Teoria da 

Constitui.,ao, 

~ 
Direitos 

L 
Fundamentais e 

27.Direito da 
Organizayao do 

Concorrencia 
Optativa 30 -- 30 Estado e dos -- FADIR 

Poderes. Direito 
Empresarial I,II e 

III, Direito 
Administrativo I e 

II. 
Direitos 

FADd b 28.Direito da 
Fundamentais, 

Diversidade Sexual 
Optativa 30 -- 30 Teoria da 

Constituiyao, Direito 
Civil V 

T eoria do Direito, 

29.Direito Desportivo Optativa 30 -- 30 
Direito Civil I, II e 

FADIR 
III, Direito do 
T rabalho I e II 

30.Fundamentos do 
Optativa 30 30 

Direito Penal I, II e 
FADIR 

Direito Penal Econ6mico 
--

III 



31.Antro olo ia Juridica 
32.Lingua Brasileira de 
Sinais- Libras I 

:· Total de 06 o tativas 

0 tativa 

Optativa 

7.4- Eixo de Forma~ao Pratica 

30 30 

30 30 60 

180 

0 eixo de formagao pratica, consoante disposto no inciso Ill do art. 

5o da Resolugao CNE/CES no 09/2004, objetiva a integragao entre a pratica e 

os conteudos te6ricos desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas 

atividades relacionadas com o Estagio Curricular Supervisionado (pratica 

juridica), o Trabalho de Conclusao de Curso e as Atividades 

Complementares11
. 

As disposig6es da Resolugao CNE/CES n. 0 09/2004, ao contrario 

do que dispunha a Portaria MEC no 1.886/199412
, nao definem a carga 

horaria a ser dedicada ao Eixo de Formagao Pratica. Porem, em face do que 

sugere o Eixo de Pratica, o cumprimento adequado do seu papel no 

contexte dos curriculos dos cursos de Direito deve ocupar percentual minimo 

em torno de 1 0% da carga horaria total do curso. Entretanto, em razao do perfil 

aspirado para o egresso da faculdade, qual seja, de urn profissional ja 

familiarizado com as mais diversas atividades juridicas, o eixo de formagao 

pratica preenchera aproximadamente 23% da carga horaria total do curso. 

Dessa forma, o eixo de formagao pratica proposto constara de 850 

(oitocentas e cinquenta) horas de atividades pratico-juridicas, sendo assim 

distribuidas: a) disciplinas de pratica juridica: 150 (cento e cinquenta) horas; 

b) estagio supervisionado: 300 (trezentas) horas; c) Trabalho de Conclusao 

de Curso: 150 (cento e cinquenta) horas; d) atividades complementares: 250 

(duzentas e cinquenta) horas. 

11 Observe-se que a Resolur;ao CNE/CES n. 0 9/2004 inclui no eixo de formar;ao pratica 
o Trabalho de Curso e as Atividades Complementares, que nao tem, necessariamente, 

natureza pratica. i 
12 A Portaria MEC n. 0 1.886/1994 dispunha que o estagio de pratica jurfdica, supervisionado 
pela instituir;ao de ensino superior, sera obrigat6rio e integrante do currfculo plena, em um · 
total de 300 horas de atividades praticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob 
controle e orientar;ao do nucleo correspondente (art. 1 0). 



A seguir serao comentados os referidos componentes do eixo de 

formayao pratica. 

7 .4.1 - Disciplinas de Pratica Juridica 

Na pratica juridica simulada, as atividades serao desenvolvidas 

atraves das disciplinas denominadas Pratica Juridica, nos seguintes moldes: 

a) Pratica Civil - so periodo - 90 horas; 

b) Pratica Penal - so periodo - 30 horas; 

c) Pratica Trabalhista - 10° periodo - 30 horas; 

Total: 150 (cento e cinqOenta horas). 

As mencionadas disciplinas trabalharao a pratica simulada das 

atividades profissionais dos diversos operadores juridicos e terao conteudo 

presencia!. Exigir-se-a do aluno, para aprovac;ao nessas disciplinas, 

aproveitamento de 60 (sessenta) pontos e 75% (setenta e cinco por cento) de 

presenc;a. 

Quadro Resumo- Pratica Juridica 

IDI~CIPLINAS DE PRATI(lA JURi,[)ICA CH. ~I PO PERiOD. 
cc0 

1. Pratica Civil 90 Obrig. so 

~- Pratica Penal 30 Obrig_. ao 

3. Pratica Trabalhista 30 Obrig. 100 

[otal 150 h 

7.4.2- Estagio Supervisionado 

0 Estagio Supervisionado tern por objetivos: I) proporcionar ao 

~-

~ 
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graduando a vivencia de situa~oes concretas e diversificadas, relacionadas · ~'~/ 

a sua futura profissao; II) promover a articula~ao te6rico-pratico; e Ill) favorecer 

o desenvolvimento da reflexao sabre o exercicio profissional e seu papel 

social13
. 

No Estagio Supervisionado, o academico tera contato com o 

ambiente de trabalho e com a pratica cotidiana de sua futura area de 

atua~ao. 0 estagio e tambem importante etapa na forma~ao do estudante por 

trazer-lhe maturidade profissional e tecnica, proximidade com profissionais da 

area, vivencia e convivencia com pessoas necessitadas de atendimento 

.jurfdico e a oportunidade de conectar o saber ao fazer. 

0 estagio supervisionado sera realizado por alunos que estejam 

matriculados do 6° ao 1 0° perfodo do curso. 

Os alunos deverao realizar 300 horas de estagio supervisionado. 

Para se entender a aplica~ao do Estagio Supervisionado, faz-se 

necessaria transcrever dispositivos da Resolu~ao CNE/CES no 09/2004 que 

tratam do tema, senao vejamos: 

Art. 7° 0 Estagio Supervisionado e componente curricular 

obrigat6rio, indispensavel a consolidar;ao dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituir;ao, par seus colegiados pr6prios, aprovar o 

correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 

operacionalizar;ao. 

§ 1 o 0 Estagio de que trata este artigo sera realizado na pr6pria 

instituir;ao, atraves do Nucleo de Pratica Juridica, que devera estar 

estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentar;ao 

pr6pria, aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte, 

contemplar convenios com outras entidades ou instituir;Oes e 

escrit6rios de advocacia; em servir;os de assistencia judiciaria 

implantados na instituir;ao, nos 6rgaos do Poder Judiciario, do 

Ministerio Publico e da Defensoria Publica ou ainda em 

14 Cf. art. 21, § 3°, I, II e III da Resoluyao n° 02/2004, do Conselho de Graduayao da Universidade 
Federal de Uberlandia. 
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departamentos juridicos oficiais, importando, em qualquer caso, "--/ 

na supervisao das atividades e na elaborayao de relat6rios 

que deverao ser encaminhados a Coordenayao de Estagio da 

IES, para a avaliayao pertinente. 

§ 2° As atividades de Estagio poderao ser reprogramadas e 

reorientadas de acordo com os resultados te6rico-praticos 

gradualmente revelados pelo aluno, na forma definida na 

regulamentayao do Nucleo de Pratica Juridica, ate que se possa 

considera-lo conclufdo, resguardado, como padrao de qualidade, 

os domfnios indispensaveis ao exercfcio das diversas carreiras 

contempladas pela formayao jurfdica. 

Conforme se retira dos textos transcritos, o estagio supervisionado 

~ deve estar sob responsabilidade do Nucleo de Pratica Juridica (§ 1 o do art. 

r), que no caso da Fadir recebera a denominayao de "Coordenayao de Pratica 

e Extensao Juridicae Escrit6rio de Assessoria Juridica Popular", abrangera a 

aprendizagem e a pratica real das diversas atividades desempenhadas 

pelas varias profissoes juridicas existentes no pais (advocacia publica e 

privada, magistratura, Ministerio Publico etc.). 

Nesse contexto, as atividades do estagio supervisionado no Curso 

de Graduayao em Direito da UFU poderao ser desempenhadas das seguintes 

form as: 

a) atividades de pratica juridica real, tais como visitas a f6runs, 

penitenciarias, delegacias de policia dentre outros 6rgaos ou instituiyoes 

cujas atividades sejam relacionadas com o exercicio de profissoes 

correlatas ao Direito; assistencia a audiencias e juris etc.; 

b) atividades de extensao como atendimento a populayao para 

prestayao de orientayao sobre assuntos juridicos etc.; 

c) serviyo de Assessoria Juridica Popular do curso de Direito da 

UFU; 

d) estagios externos em 6rgaos ou instituiyoes conveniadas, tais 

como: Poder Judiciario, Ministerio Publico, Defensoria Publica, escrit6rios de 



advocacia etc. 

Relativamente ao Nucleo de Pratica Juridica ("Coordena9ao de 

Pratica e Extensao Juridica e Escrit6rio de Assessoria Juridica Popular"), 

manteve a Resolu9ao CNE/CES no 09/2004 a sua obrigatoriedade, exigindo 

para ele regulamenta9ao propria, aprovada pelo 6rgao competente na 

IES, no qual esteja definida sua estrutura e forma de operacionaliza9ao (art. 

r,§1°). 

No caso do curso de Direito da UFU, a Coordena9ao de Pratica e 

Extensao Juridica e Escrit6rio de Assessoria Juridica Popular sera criada na 

• reform a do Regimento lnterno da Fadir que ocorrera ate o final de 2010, a qual 

ficara responsavel pela coordena9ao das atividades de estagio de 

supervisionado. 

7 .4.3 - Atividades Complementares 

Conforme dispoe o art. 8° da Resolu9ao CNE/CES n° 09, de 

24/09/04, as atividades complementares sao componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o 

reconhecimento, por avalia9ao de habilidades, conhecimento e competencia do 

aluno, inclusive adquirida fora do ambiente academico, incluindo a pratica de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas rela9oes com o mercado do trabalho e 

com as a9oes de extensao junto a comunidade. 

Como se ve, as atividades complementares objetivam a forma9ao 

academico-cientifico-cultural do aluno, propiciando, pois, a sua participa9ao em 

eventos de natureza social, cultural, cientifica e tecnol6gica, tanto no ambito 

das ciencias de urn modo geral quanto no de sua prepara98o e forma9ao 

profissional, etica e humanistica. 



42 

As atividades complementares se caracterizam, desde a sua 

inser9ao nas diretrizes curriculares, por meio da Portaria MEC n° 1.886/1994, 

por constituirem urn espa9o de grande flexibilidade no contexte dos curriculos 

dos cursos de Direito, podendo cada aluno compo-las de forma razoavelmente 

autonoma, dentro dos parametres fixados nos projetos pedag6gicos. 

As atividades complementares do curricula pleno do Curso de 

Gradua9ao em Direito, em urn total de 25014 horas-atividade, serao aglutinadas 

em quatro grandes grupos, quais sejam: atividades de ensino; atividades de 

pesquisa; atividades de extensao; outras atividades. 15 

A indica9ao das atividades especificas que compoem cada urn dos 

grupos elencados, bern como suas cargas horarias maximas serao assim 

consideradas: 

na area de Direito 

~tividades de Ensino Disci cursadas em areas afins 

Cursos extracurriculares as e informatica 

Monitorias em disci linas de area de Direito 

ate 
180h/a 

ate 
180h/a 

ate 
180h/a 

~te SOh/a 
ate 

180h/a 

~te 

250 

~tividades de Pesquisa Publ 
ate ~te 

na area de Direito 

Estudos de Caso 

mas de exten 

180h/a 250 
ate 

120h/a 
~te 

180h/a 

~tividades de Extensao ~te ~te 
180h/a 250 

ate 
de estudos de temas 180h/a 

14 
- Ern terrnos de carga honiria, diferenternente das diretrizes anteriores, as atuais nlio estabelecern 

percentuais rninirnos ou rnaxirnos. Entretanto, o Parecer CNE/CES n° 8/2007, que trata da carga honiria 
dos cursos de gradua~lio estabelece no art. 1°, panigrafo unico, da rninuta de resolw;:ao que o acornpanha: 
"Os estagios e atividades cornplernentares dos cursos de gradua~ao, bacharelados, na rnodalidade 
presencia!, nao deverlio exceder a 20% (vinte por cento) da carga horaria total do curso, salvo nos casos 
de deterrnina~oes legais ern contrario". 
15 

- 0 paragrafo unico do art. go da Resolu~ao CNE/CES n° 09/2004, dispoe clararnente que a 
realiza~ao de atividades cornplernentares nao se confunde corn a do Estagio Supervisionado ou corn a do 
Trabalho de Curso. 



Esta ios extracurriculares de natureza ·urfdica ou afim 
ate 

180h/a 

Outras Atividades 
Assistencia a defesas de trabalhos com relat6rio Ate SOh/a Ate 

regras: 

Ate SOh/a 

Ate SOh/a 

A validagao das atividades complementares observara as seguintes 

a) disciplinas cursadas em areas afins: o Colegiado do curso aferira, 

adotando criterios de cientificidade e razoabilidade, a afinidade 

da disciplina para efeito de computo de horas como atividade 

complementar; 

b) estagios extracurriculares: o Colegiado do curso aferira, 

adotando criterios de cientificidade e razoabilidade, a afinidade 

do estagio em areas afins ao Direito para efeito de computo de 

horas como atividade complementar. Alem de ofertar estagio em 

area juridica ou afim, a entidade ou 6rgao a oferta-lo devera ser 

conveniado com a UFU; 

c) representagao estudantil: sera considerada, para efeito de 

computo de horas de atividades complementares, a 

representagao estudantil exercida por meio do voto da 

comunidade discente do curso de Direito da UFU; 

d) atividades diversas: o Colegiado do curso aferira, adotando 

criterios de cientificidade e razoabilidade, a afinidade da atividade 

para efeito de computo de horas como atividade complementar16
; 

16 - Para definir quais atividades poderao ser aproveitadas para integraliza~ao curricular, o 
Colegiado do Curso de Direito podera, inclusive, levar em considera~!io as sugestoes de Atividades 
Academicas Complementares indicadas no art. 14, § 2°, da Resolu~ao n° 02/2004, do Conselho de 
Gradua~ao da UFU, como, por exemplo: I) atividades academicas a distancia; II) participa~!io em 
concursos; III) participa~!io em projetos de Empresas Juniores, dentre outras. Podem ser contempladas, 
inclusive, as participa~oes em Comissoes sobre assuntos academicos nomeadas pelo Conselho da 
Faculdade de Direito, pela sua Dire~ao ou sua Coordena~ao. 

250 
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e) nenhuma das atividades mencionadas no quadro acima sera 

levada em considera<;ao para efeito de c6mputo de horas de 

atividades complementares se houver sido exercida para 

cumprimento de outros componentes curriculares (como TCC, 

estagio supervisionado etc.). 

Para efeito de comprova<;ao das atividades complementares, o 

academico devera entregar uma c6pia do comprovante de cada atividade 

realizada na Coordenac;ao do curso, a fim de que esta possa proceder a 
contagem e validayao da carga horaria. 

As 250 ( duzentas e cinquenta) horas de Atividades Complementares 

serao desenvolvidas ao Iongo do curso e constituem componentes curriculares 

obrigat6rios para a integralizayao do currfculo do Curso de Direito. Os alunos 

poderao cumprir, a titulo de sugestao, em torno de 50 (cinquenta) horas por 

ano letivo, ou seja, 25 (vinte e cinco) horas por semestre. Contudo, isso podera 

ser realizado de outras formas, desde que o academico cumpra a totalidade da 

carga horaria exigida. 

A Coordenayao do Curso devera, anualmente, empreender esforc;os 

para orientar e conscientizar o corpo discente da importimcia de iniciar o 

cumprimento da carga horaria exigida para as atividades complementares nos 

primeiros semestres da graduayao, a fim de que, ao Iongo do curso, sem 

qualquer transtorno, seja integralizada a exigencia curricular. 

7 .4.4 - Trabalho de Conclusao de Curso 

Dispoe o art. 10, da Resoluyao CNE/CES n° 09/2004, que "o 

Trabalho de Curso e componente curricular obrigat6rio, desenvolvido 

individualmente, com conteudo a ser fixado pelas lnstituic;oes de Educayao 

Superior em funyao de seus Projetos Pedag6gicos". 
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7 .4.4.1 - Carga horaria 

0 trabalho de curso e atividade nao presencia! e componente 

curricular obrigat6rio, devendo, portanto, ser incluido no curricula plena. Alias, 

nao ha nas diretrizes curriculares e nem no Parecer CNE/CES n° 8/2007 

qualquer refer€mcia a limites minimos ou maximos para a carga horaria a ser 

destinada ao trabalho de curso no ambito do curricula plena. 

Contudo, como ele e componente curricular obrigat6rio, a sua 

carga horaria, por exclusao, integra os demais componentes, aos quais deve 

ser destinado o percentual minima de 80% da carga horaria total do curso, 

tendo em vista nao ser nem estagio supervisionado nem atividade 

complementar, os quais, em conjunto, possuem pelo Parecer CNE/CES n° 

8/2007 suas cargas horarias limitadas a 20% da carga horaria total do curso. 17 

No caso do curso de graduac;ao em Direito da UFU, tem-se que a 

carga horaria definida para o conteudo do trabalho de curso sera de 150 (cento 

e cinqOenta) horas, que integrara, obrigatoriamente, a grade do curricula plena. 

A referida carga horaria sera desdobrada em duas disciplinas: Trabalho de 

Conclusao de Curso I (TCC 1), a ser oferecida no 8° periodo, e Trabalho de 

Conclusao de Curso II (TCC II), a ser oferecida no go periodo, com carga 

horaria de 60 e 90 horas, respectivamente. 

A disciplina Trabalho de Conclusao de Curso I tem como meta a 

elaborac;ao do projeto de trabalho que vinculara o aluno na disciplina Trabalho 

de Conclusao de Curso II, na qual sera desenvolvido e apresentado o trabalho 

final. 

7 .4.4.2 - Modalidade 

Vale dizer que, embora a denominac;ao constante das diretrizes 

curriculares tenha sido trabalho de curso e nao trabalho de conclusao de curso, 

17 Nesse sentido, Honirio Wanderlei Rodrigues, ob. cit., p. 228-9, embora referindo-se ao Parecer ~ 
CNE/CES 329/2004, o entendimento aplica-se ao Parecer CNE/CES 8/2007, posto que este manteve o · 
que dispunha aquele no que diz respeito ao teto de 20% da carga honiria a ser destinada as atividades de 
estagio e complementares. 



Pelo disposto no citado art. 10 da Resoluc;ao CNE/CES n° 

09/2004, o trabalho final de curso tanto pode ser urn trabalho de pesquisa 

como urn trabalho de extensao. E a sua materializac;ao documental pode 

ocorrer de formas diversas, passando pela propria monografia, por urn artigo 

ou outras especies de relat6rios. 

No caso especifico do curso de graduac;ao em Direito da UFU 

sera adotado para o trabalho final de curso, quanto a sua materializac;ao, a 

C' monografia, haja vista o entendimento de que tal forma, com maior intensidade, 

possibilita o desenvolvimento da capacidade de sistematizac;ao do 

conhecimento existente, do raciocinio juridico, da organizac;ao 16gica e 

coerente de conteudos e do poder de argumentac;ao. A monografia devera ser 

elaborada e apresentada de acordo com as regras da Associac;ao Brasileira de 

Normas Tecnicas (ABNT). 

Os temas dos trabalhos de final de curso deverao observar 

preferencialmente, os conteudos curriculares do presente projeto pedag6gico, 

os quais denotam a vocac;ao especifica do curso de Direito da UFU. 

7.4.4.3- Procedimento de matricula 

Para a elaborac;ao do Trabalho de Conclusao de Curso, o 

graduando devera matricular-se em duas disciplinas: Trabalho de Conclusao 

de Curso I (8° periodo) e Trabalho de Conclusao de Curso II (9° periodo). 

A escolha do professor pelo aluno devera ser feita com base na 

sua aptidao tecnico-cientifica. Gada professor devera orientar ate 5 (cinco) 

discentes em cad a uma das disciplinas (TCC I e TCC II), totalizando 10 

orientandos por semestre. Somente com requerimento justificado pelo 

professor ao Colegiado de Graduac;ao, para apreciac;ao e deferimento, podera 

ser excedido o referido limite de 1 0 discentes. Nao e facultada ao professor a 
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re~usa de orientandos para elabora~ao de projeto (TCC I) e monografia (TCC . '· .. ~_!.:// 
II) pertinentes a sua area de magisterio no curso, ressalvada hip6tese de ja ter 

ele atingido numero de 10 (dez) orientandos. 

7 .4.4.4 - Professor orientador 

Ao professor indicado pelo aluno, com a respectiva anuencia, nos 

termos do Regulamento de TCC, cabera a fun~ao de orientar os alunos na 

elabora~ao do projeto de monografia e no desenvolvimento da pesquisa de 

seus orientandos, bern como presidir a banca para a qual sera 

apresentado/defendido o trabalho. 

A orienta~ao nas disciplinas de TCC I e TCC II deverao ser 

realizadas por professores da FADIR. Nao sera admitida co-orienta~ao. 

Em razao da especificidade do tema e nao havendo professor da 

FADIR disponfvel a orienta~ao, podera ser orientador professor externo a 
FADIR, desde que seja professor de curso de gradua~ao ou p6s-gradua~ao da 

Universidade Federal de Uberlandia, mediante requerimento justificado do 

aluno ao Colegiado de Gradua~ao, sujeito a aprecia~ao. Tal permissao aplica

se tambem aos casos de professores que ja alcan~aram o numero maximo de 

orientandos. 

7 .4.4.5 - Banca avaliadora 

A banca examinadora da monografia final de curso sera composta 

por tres professores. 0 primeiro integrante sera 0 professor orientador, 

responsavel pela presidencia da banca. 0 segundo integrante sera um 

professor que perten~a. obrigatoriamente, ao quadro docente da FADIR. 0 

terceiro integrante podera ser professor da FADIR; professor de curso de 

gradua~ao ou p6s-gradua~ao de outras unidades academicas da UFU; 

professor de ensino superior em curso de gradua~ao ou p6s-gradua~ao em 

Direito externo a FADIR. 



tres professores, observados os criterios do paragrafo anterior. 

Ressalte-se que a participayao de professor de curso de 

gradua9ao ou p6s-gradua9ao de outras unidades academicas da UFU, que nao 

sejam da area juridica, s6 podera ocorrer se a especificidade do tema assim 

ensejar. 

7.4.4.6- Avalia~ao 

As notas relativas as atividades desenvolvidas nas disciplinas 

TCC I e TCC II deverao ser encaminhadas pelo professor orientador ao 6rgao 

responsavel pelo acompanhamento das atividades de TCC, conforme 

regimento interno da unidade academica ou, em sua falta, a Coordenayao do 

Curso de Graduayao, para lan9amento nos registros da UFU. 

0 aluno reprovado na disciplina TCC I nao podera se matricular 

na disciplina TCC II. Por sua vez, o aluno reprovado em TCC II devera efetuar 

nova matricula, sujeitando-se aos prazos, atividades e normas estabelecidas 

em regulamento proprio. 

Uma vez depositada a monografia, sera agendada banca publica 

para avalia9ao de sua apresentayao/defesa. 

Sao casos de reprovayao nas Disciplinas TCC I e TCC II: 

a) Nao desenvolver o projeto de pesquisa ou a monografia final; 

b) Obter nota final no semestre letivo inferior a 60,0 (sessenta) 

pontos; 

c) Copiar, plagiar ou utilizar qualquer especie de conduta que 

seja considerada imoral ou ilegal por comissao de professores, 

conforme o Regimento da FADIR. 

Os casos omissos serao decididos pelo Colegiado de Gradua9ao. 
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Quadro resumo - Trabalho de Curso 

Quadro Resumo - Eixo de Formatac;ao Pratica - Plano Geral 

Disciplina de Pratica Juridica so e 10° 150 Pratica Simu 
Estagio Supervisionado 

A partir do 6° 300 Rea 

Atividades Complementares A partir do 1° 250 

Trabalho de Curse so ego 150 

7.7- Fluxo Curricular Proposto 

Natureza Carga Horaria 
Eixo de 

Requisitos Unidade 

Periodo Disciplinas (Optativa/ Forma ~tao 
Acad~mi 

Te6rica Pratica Total Pre-req. Co-req. ca 
Obrigat6ria) 

ofertante 
Teoria do Direito Obrigat6ria 90 - 90 Fundamental Naoha -- FADIR 
Hist6ria do 
Pensamento Obrigat6ria 30 - 30 Fundamental Naoha -- FADIR 

~D 
Juridico 
Economia Politica Obrigat6ria 30 - 30 Fundamental Naoha -- IEUFU 
Teoria da 

Obrigat6ria 60 60 Profissional Naoha FADIR 
Constituicao - --JO 
Ciencia Politica Obrigat6ria 30 - 30 Fundamental Naoha -- FAFCS 
Teoria do Estado Obrigat6ria 60 60 Fundamental Naoha FADIR 
e Democracia - --
Atividades 
Academicas Obrigat6ria . . . Pratica Naoha -- FADIR 
Complementares 

Total 300 - 300 
Hist6ria do 

zo Direito Civil I Obrigat6ria 90 90 Profissional 
Pensamento 

FADIR - Juridico, Teoria --
do Direito 
Teoria do 

Direito, Hist6ria 
do Pensamento 

Juridico, 
Sociologia Juridica Obrigat6ria 30 - 30 Fundamental Economia -- FADIR 

Politica, Ciencia 
Politica, Teoria 

do Estado e 
Democracia 



Cj·~ 
~e<:)e!~'de 

r~ j;"• 'bQ "'c ~ 
(~-8f\~ "'~<g~ J3d) ~e-

50 ;>_',?, • ~"' 

~y ...._ nral ,.,.,. ...... 

Hist6riado 
Filosofia Juridica Obrigatbria 30 - 30 Fundamental Pensamento - FADIR 

Juridico 
Teoria do Direito 

Direitos Fundamentais Obrigat6ria 60 - 60 Profissional e Teoria da - FADIR 
Constitui~tiio 

Psicologia Juridica Obrigat6ria 30 - 30 Fundamental Niio ha - IPUFU 
Metodologia e 

Obrigat6ria 30 - 30 Fundamental Teoria do Direito - FADIR 
Epistemologia Juridica 

FilQ 
Hermeneutica e Teoria da Obrigatoria 30 30 Fundamental Teoria do Direito sofia FADIR 
Argumenta~ao Juridica 

-
JUri 
dica 

Atividades Academicas 
Obrigat6ria . . . Pratica FADIR Complementares --

Total 300 - 300 
Teoria da 

Organiza~ao do Estado e 
Obrigat6ria 60 - 60 Profissional 

Constitui~tiio, - FADIR dos Poderes Direitos 
Fundamentais 

Direito Civil II Obrigat6ria 90 - 90 Profissional Direito Civil I -- FADIR 
Teoria do 

Direito, T eoria da 
Constitui~tiio, 

Direitos 
Direito Penal I Obrigat6ria 90 - 90 Proflssional Fundamentais, -- FADIR 

Hermeneutica e 
3" Teoriada 

Argumenta~tiio 
Juridica 

Organ 
1-

7.a~3o 

do 

Teoria Geral do Processo Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Teoria do Direito Estad FADIR 
0 e 
dos 
Poder 
es 

Atividades Academicas 
Obrigat6ria . . . Pratica FADIR 

Complementares --
Total 300 300 --

Direi 

Direito Empresarial I Obrigat6ria 60 60 Profissional Direito Civil I e II 
to 

FADIR - Civil 

' 
III 

T eoria Geral do 
Processo, T eoria 

4" Direito Processual Civil I Obrigat6ria 90 - 90 Profissional 
do Direito e - FADIR 

Direito Civil I 
Direito Civil Ill Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Direito C i vii I e II - FADIR 
Direito Penal II Obrigat6ria 90 - 90 Profissional Y... Penal I - FADIR 
Atividades Academicas 

Obrigat6ria . . . Pratica FADIR 
Colll_l)lementares 

-

Total 300 - 300 

Direito Civil IV Obrigatbria 90 90 Profissional 
Direito Civil 

FADIR - I, II, III 

Direito Processual Civil II Obrigat6ria 90 90 Profissional 
Direito Processual 

FADIR -
Civil I 

Direito Empresarial II Obrigat6ria 60 60 Profissional 
Direito 

FADIR s• -
Empresarial I 

Direito Penal Ill Obrigat6ria 60 - 60 Proflssional )< Penal I e II FADIR 
Atividades Academicas Obrigat6ria . . . Pratica FADIR 
Complementares 

Total 300 - 300 

&· Direito Civil V Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Direito Civil I FADIR 

Direito Processual Civil Ill Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Direito Processual FADIR 
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Direito Empresarial Ill Obrigat6ria 30 

Jurisdic;:ao Constitucional Obrigat6ria 30 

Direito Processual Penal I Obrigat6ria 60 

Direito do Trabalho I Obrigat6ria 60 
Estagio supervisionado Obrigat6rio 300 
Atividades Academicas 
Complementares Obrigatoria 

Total 600 

Direito Civil VI Obrigat6ria 60 

Direito Processual Penal II Obrigat6ria 60 

7" 

Direito Processual Civil IV Obrigatoria 60 

Direito do Trabalho II Obrigat6ria 60 

Direito Civil VII Obrigat6ria 60 

~: .. 

Atividades Academicas 
Complementares 

Obrigat6ria 

Total 300 -
s• Direito Administrative I Obrigatoria 60 

do Direito Processual 
Trabalho I 

Obrigat6ria 60 

Direito lnternacional Publico Obrigat6ria 60 

30 Profissional 

30 Profissional 

60 Profissional 

60 Proftssional 
300 Pratica 

Pratica 

600 

60 Profissionaf 

60 Profissional 

60 Profissional 

60 Profissional 

60 Profissional 

Pratica 

300 

60 Profissional 

60 Profissional 

60 Proftssional 

Civil I e II 
Direito 

Empresarial I 
ell 

Teoria da 
Constitui~Yiio, 

Direitos 
Fundamentais, 
Organiza'Yao 
do Estado e 
dos Poderes 
Teoria Geral 
do Processo, 

Direito 
Processual 
Civil I e II, 

Direito Penal 
I, II, III 
Naoha 

Direito Civil I 
eV 

Teoria Geral 
do Processo, 

Direito 
Processual 
Civil I e II, 

Direito Penal 
I, II, III, 
Direito 

Processual 
Penal I 
Direito 

Processual 
Civill,II,III 
Direito do 
Trabalho I 

Direito Civil 
I, II, III, IV 

Organiza'riiO 
do Estado e 
dos Poderes, 
T eoria Geral 
do Processo 
Teoria Geral 
do Processo, 

Direito 
Processual 

Ci vii I, II, III, 
IV, Direito do 
Trabalho I e II 

Teoria do 
Estado e 

Democracia, 
Teoria da 

Constitui'Yao, 
Direitos 

Fundamentais, 
OrganizafYil:O 
do Estado e 
dos Poderes 

I 
FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 
FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 



I I Civil! e II I 
Direito 

Direito Empresariallll Obrigat6ria 30 - 30 Profissional Empresarial I FADIR 
ell 

Teoria da 
Constitui~ao, 

Direitos 
Jurisdi9ao Constitucional Obrigat6ria 30 - 30 Profissional Fundamentais, FADIR 

Organiza~ao 

do Estado e 
dos Poderes 
Teoria Geral 
do Processo, 

Direito 
Direito Processual Penal I Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Processual FADIR 

Civil! e II, 
Direito Penal 

I, II, Ill 
Direito do Trabalho I Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Naoha FADIR 
Estagio supervisionado Obrigat6rio - 300 300 Pratica FADIR 
Atividades Academicas 

Obrigat6ria * * * Pratica FADIR Complementares 
Total 600 - 600 

Direito Civil VI Obrigat6ria 60 60 Profissional 
Direito Civil I 

FADIR -
eY 

Teoria Geral 
do Processo, 

Direito 
Processual 

Direito Processual Penal II Obrigat6ria 60 - 60 Profissional 
Civil I e II, 

FADIR 
Direito Penal 

I, II, Ill, 
Direito 

70 Processual 
Penal I 
Direito 

Direito Processual Civil IV Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Processual FADIR 
Civil I,II,III 

Direito do Trabalho II Obrigat6ria 60 60 Profissional 
Direito do 

FADIR -
Trabalho I 

Direito Civil VII Obrigat6ria 60 60 Profissional 
Direito Civil 

FADIR -
I, II, III, IV 

Atividades Academicas 
Obrigat6ria * * * Pratica FADIR Complementares 

Total 300 - 300 
Organiza~ao 

do Estado e 
Direito Administrative I Obrigat6ria 60 - 60 Profissional dos Poderes, FADIR 

Teoria Geral 
do Processo 
Teoria Geral 
do Processo, 

Direito Processual do 
Direito 

Trabalho I Obrigat6ria 60 - 60 Profissional Processual FADIR 
Civil I, II, Ill, 

so IV, Direito do 
Trabalho I e II 

Teoria do 
Estado e 

Democracia, 
Teoria da 

Direito lnternacional Publico Obrigat6ria 60 - 60 Profissional 
Constitui~ao, 

FADIR 
Direitos 

Fundamentais, 
Organiza~ao 

do Estado e 
dos Poderes 
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Direito do 

Trabalho I e II, 
Direito 

Processual Civil 
Pratica Trabalhista Obrigat6ria I, II, III, IV; 

Direito 
Processual do 

Trabaiho I e II. 
- 30 30 Profissional 

Teoria do 
Direito, 

Etica Profissional Obrigat6ria 
Sociologia 
Juridica, 

Psicologia 
30 - 30 Profissional Juridica 

Disciplina Optativa Optativa 
Forma9ao 

30 - 30 concentrada 

Disciplina Optativa Optativa 
Forma9ao 

30 - 30 concentrada 

Disciplina Optativa Optativa 
Forma9ao 

30 - 30 concentrada 

Disciplina Optativa Optativa 
Forma9ao 

30 - 30 concentrada 

Disciplina Optativa Optativa 
Forma9ao 

30 - 30 concentrada 

Disciplina Optativa Optativa 
Forma9ir10 

30 - 30 concentrada 
Atividades Academicas 

Obrigat6ria Complementares * * * Pratica 
Total 270 30 300 

Para melhor compreensao da organizagao curricular proposta, 

apresenta-se quadro de fluxo curricular, conforme se segue: 

t 
CARGA H(JRARIA DQJ~URRiCULO PLENO- QUADRO RESUMO 

. .······· ._, .. . : . ..·· 

~· 
DiscipJJ;~~~ (&tividades .... Carga Horaria 

DisciQ!inas Obrigat6rias 2820 

Disciplinas Optativas 180 

Trabalho de Conclusao de Curse 150 

Estagio Supervisionado 300 

Atividades Complementares 250 
:·.· 

Carga horaria minima a ser cumprida 3.700 horas 

. APRESENtACAO DAJ~~TRUTURA CURRICULAR.,.. QUADRO RESUMO 

.. e .··· 
.: . ...... 

Carga Horaria Total Percentual 

Eixo de FormaQao Fundamental 10,54 % 

Eixo de FormaQao Profissional 61,62 % 
Eixo de Formayao Profissional Concentrada 
(disciplinas optativas) 4,86 % 

Eixo de FormaQao Pratica 22,97 % 

Total:·· .... 3.700 100,00% 

\''.>v ,:.,'-'~ 
'=':~ ;.; ,........_ 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 

FADIR 
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Cumpre observar que as instrugoes especfficas para a matricula no 

Curso de Dire ito serao definidas posteriormente pelo Colegiado de Curso 18
. 

7.8- Politica de Transicao Curricular 

0 presente Projeto Pedag6gico destina-se a regulamentar o curso 

de Direito que sera ministrado aos alunos ingressantes ap6s sua aprovagao em 

todas as instancias competentes e entrada em vigor. 

Os alunos ingressados no curso antes da entrada em vigor do 

presente projeto permanecerao vinculados ao Projeto Pedag6gico anterior e, 

consequentemente, a sua organizagao curricular. 

A grade curricular prevista neste Projeto Pedag6gico sera 

implantada semestre a semestre, a partir do primeiro semestre de 2011. Desse 

modo, o Projeto Pedag6gico anterior permanecera vigente ate o anode 2014, 

momenta previsto para conclusao do curso pela ultima turma ingressante sob 

sua egide, sendo que sua regulamentagao nao sera aplicada aos alunos 

ingressantes no curso a partir de 2011. 

Ocorre que, por motivos como trancamento ou reprovagao, havera 

alunos que, embora tenham iniciado o curso sob a egide do Projeto 

Pedag6gico anterior, irao conclui-lo ap6s a extingao do curricula plena a que 

estao vinculados. 

18 Por exemplo, o a! uno reprovado em tres ou mais disciplinas do 3° ano nao podeni matricular-se 
nas disciplinas do 4° ano bern como nao podeni desempenhar qualquer atividade prevista exclusivamente ~ 
para OS 4° e 5° anos, como, por exemplo, TCC I e II. vrv 



instituic;aes de ensino que, em razao de virem transferidos para o curso de 

Direito da UFU, deverao conclul-lo sob a egide deste Projeto Pedag6gico. 

A regulamentayao dessa transiyao curricular obedecera, nos limites 

da legislayao patria vigente, aos seguintes princlpios: 

a) direito adquirido do corpo discente; 

b) viabilizayao da conclusao do curso de forma menos dificultosa 

para o aluno, desde que sem prejulzo para sua formayao profissional; 

c) flexibilizayao da atividade de ensino; 

d) considerayao do conteudo da atividade academica, independente 

de sua nomenclatura. 

Portanto, para que o perlodo de transiyao de curriculos plenos seja 

tranquilo, os destacados princlpios deverao ser observados caso a caso, pelo 

Colegiado do Curso, de modo que sejam respeitados os direitos adquiridos do 

corpo discente e nao se criem exigemcias acess6rias que possam aumentar o 

seu tempo de permanencia no curso. 

Alias, vale dizer que, apesar da durayao minima e maxima do 

curricula proposto ser a mesma do em vigor, ou seja, minima de 05 (cinco) 

a nos e maxima de 08 ( oito) a nos, as suas cargas horarias sao diferentes, tendo 

em vista que a do presente curricula plena (3. 700 horas-aula) e menor que a 

do anterior (3.880 horas-aula), o que devera ser considerado na fase de 

' transiyao curricular
19

. 

A par de tais noc;Qes, algumas regras sao, desde ja, apresentadas 

para viabilizar a transiyao entre os diferentes curriculos plenos, conforme 

abaixo se segue: 

7.8.1 - Alunos que atrasarem a conclusao do curso 

0 aluno ingressante no curso a epoca do curricula plena anterior e 

que ira conclui-lo sob a egide deste Projeto Pedag6gico (por motivos como de 

trancamento, reprovacao em tres ou mais disciplinas etc.) devera integralizar a 

carga horaria deste e realizar todas as atividades academicas neste previstas, 

caso a maior parte das disciplinas seja cursada sob sua egide. Se a maior 

19 Deve-se observar, contudo, que a bora-aula do curriculo proposto e a rel6gio, ou seja, de sessenta 
minutos de durac;:ao, enquanto a hora-aula do curriculo anterior e de cinquenta minutos de durac;:ao. 
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parte das disciplinas for cursada sob a egide do curricula pleno anterior, o 

aluno devera integralizar a carga horaria e realizar todas as atividades 

academicas nele previstas. 

0 aluno que cursar a maior parte das disciplinas sob a egide deste 

Projeto Pedag6gico e, portanto, tiver que se submeter as normas deste nao 

precisara realizar as atividades academicas nele previstas se ja as tiver 

realizado com aproveitamento sob a egide do curricula anterior, ainda que sob 

outra denomina98o. Contudo, devera integralizar a carga horaria prevista para 

as atividades academicas que tiverem sua carga horaria aumentada por este 

projeto pedag6gico. 

Outrossim, devera haver integraliza98o de carga horaria das 

c;, atividades academicas no caso dos alunos ingressantes sob a egide do Projeto 

Pedag6gico anterior que forem concluir o curso sob a egide deste, mas que 

cursarem maior parte das disciplinas sob a egide daquele e, portanto, tiverem 

que se submeter as suas normas, caso a atividade academica nele prevista 

tenha carga horaria maior de que a prevista neste projeto. 

A integraliza98o de carga horaria devera ser feita por meio de 

mecanismos de compensa98o20 determinados par professor responsavel pela 

disciplina. 

Com rela98o ao aluno ingressante no curso sob a egide do Projeto 

Pedag6gico anterior, que for reprovado em tres ou mais disciplinas e por esse 

motivo tiver que as cursar em turmas que ja fazem o curso sob a egide deste 

projeto, observar-se-a a seguinte regra: se houver sido reprovado em disciplina 

que, conforms este projeto, nao seja oferecida no mesmo ano, mas em ano 

posterior, podera matricular-se no ano seguinte, cursando apenas duas 

disciplinas em regime de dependencia, aguardando para cursar a outra 

disciplina em que foi reprovado quando for oferecida para as turmas 

ingressantes sob a egide deste projeto. T rata-se de uma exce9ao a regra que 

determina que o aluno reprovado em tres ou mais disciplinas nao podera se 

matricular na serie seguinte, sendo que tal ressalva objetiva evitar que ele fique 

todo urn ana letivo cursando apenas duas disciplinas. 

20 - Mecanismos de compensa~o sao atividades academicas com conteudo pertinente ao da 
atividade que dever.i ter sua carga hociria integralizada, tais como: elabora<tao e apresenta<tao de urn ou 
varios artigos ou monografias, com ou sem defesa perante banca examinadora, entre outros. 
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7.8.2- Alunos que forem reprovados em ate duas disciplinas-

Os alunos ingressantes no curso, sob a egide do curricula anterior, 

reprovados em ate duas disciplinas poderao matricular-se na serie (periodo) 

seguinte, podendo cursar as dependencias no turno oposto. Havendo 

necessidade de o aluno cursar as disciplinas em que foi reprovado em turmas 

que ja estiverem fazendo o curso sob a egide deste Projeto Pedag6gico, 

aplicar-se-ao as regras abaixo: 

a) alunos reprovados em disciplinas com carga horaria que foi 

reduzida por este Projeto Pedag6gico, que estiverem de dependencia, deverao 

cursa-la com sua nova carga horaria, integralizando a carga horaria prevista 

para a disciplina no curricula anterior por meio de mecanismos de 

compensa~ao determinados pelo professor responsavel pela disciplina, ja que 

permanecerao vinculados ao Projeto Pedag6gico anterior, que preve carga 

horaria maior para a disciplina; 

b) Os alunos reprovados em disciplinas com carga horaria que foi 

aumentada por este Projeto Pedag6gico deverao cursa-la com sua nova carga 

horaria. 

7 .8.3 - Alunos vindos de outras institui~oes de ensino 

Os alunos que vierem transferidos de outras institui~oes de ensino 

superior deverao cumprir todas as atividades e cargas horarias previstas no 

curricula plena do presente Projeto Pedag6gico21
. lsso porque o curso de 

Direito da UFU nao tern qualquer vincula~ao com os curriculos plenos das 

institui~oes de origem do aluno. 

21 - 0 que vai definir se o aluno transferido ira se vincular ao curriculo pleno proposto ou ao que 
sera extinto sera o numero de disciplinas que teni que cursar no ano de sua transferencia, ou seja, se o 

transferido ao curriculo pleno em fase de extin~ao. 

academico tiver que se matricular em mais de 50% ( cinqiienta por cento) de disciplinas que componham / 
o curriculo novo, estara vinculado a tal organiza~ao curricular. Situa~ao inversa vinculara o aluno 
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Desse modo, se ha no curricula do presente projeto a exigencia de \,':::3 
realizayiio de alguma atividade academica que o aluno nao desempenhou em~"' 
sua instituiyiio de origem, o mesmo devera realiza-la. Da mesma forma, se o ~ 
aluno realizou determinada atividade academica com carga horaria menor que · · ~c,~~~~;ia-

..... ~.,,~ 

a prevista para a mesma atividade no curricula do presente projeto, o mesmo 

devera integraliza-la por meio de mecanismos de compensa~ao a serem 

determinados pelo professor responsavel por ministrar tal atividade. 

Esses ingressantes no curso por meio de transferencia deverao se 

matricular no ano em que tiverem mais disciplinas a cursar, de acordo com a 

fase do curso em que se encontravam na institui~ao de origem, considerando-

C se as disciplinas ja cursadas com aproveitamento. Nao poderao adiantar a 

realiza~ao de atividades academicas previstas para os semestres posteriores, 

exceto com rela~ao as disciplinas optativas, nos mesmos moldes em que essa 

possibilidade e deferida aos demais alunos. 

As atividades academicas previstas para os semestres anteriores ao 

de sua matricula que o aluno transferido nao tiver realizado com 

aproveitamento ou que tiver realizado com carga horaria menor que a prevista 

neste projeto deverao ser desenvolvidas em regime de adapta~ao, nao 

caracterizando dependencia. 

Esse regime de adapta~ao consiste nas seguintes regras: 

a) 0 aluno transferido devera realizar as atividades previstas por 

este projeto para os semestres anteriores ao de sua matricula que nao foram 

desempenhadas com aproveitamento na institui~ao de origem, podendo faze-lo 

no turno oposto ao em que estiver matriculado; 

b) 0 aluno transferido devera integralizar, por meio de mecanismos 

de compensa~ao, a carga horaria prevista por este projeto para a atividade 

academica que tiver desempenhado com aproveitamento em sua institui~ao de 

origem, mas com carga horaria menor; 



c) Caso a atividade desempenhada na instituic;ao de origem com 

aproveitamento, mas com carga horaria menor que a determinada por este 

projeto esteja por ele prevista para ser realizada nos semestres anteriores, ou 

no semestre de matricula do aluno transferido, devera haver a integralizac;ao 

imediata, sob pena de, nao o fazendo, ficar caracterizada a dependencia; 

d) Se a atividade estiver prevista por este projeto para ser realizada 

nos semestres posteriores ao que o aluno transferido estiver matriculado, 

devera aguardar o ingresso nessa serie (periodo) para integraliza-la. Nao o 

fazendo nesse momento, ficara caracterizada a dependencia. 

C 7 .8.4- Casos omissos 

Os casos omissos serao decididos pelo Colegiado de Curso, 

observando-se os principios acima. 



8 - Diretrizes Gerais para o Desenvolvimento Metodol6gico do Ensino 

0 mundo do Direito, de uma forma geral, encontra-se em estado de 

ebulic;ao, dadas as mutac;oes sociais, politicas, economicas, culturais e 

tecnologicas que se processam, de forma globalizada na sociedade. A par de 

tal noc;ao, e indicativa que 0 ensino juridico deve buscar formar profissionais de 

maior capacidade indutiva, tendentes a formular, a criar o Direito, a extrai-lo da 

observac;ao do complexo social, tudo isso diante de uma postura critica e 

criativa. 

A premissa apresentada revela-se, portanto, como ideal a ser 

buscado pelos cursos de graduac;ao em Direito, no que se inclui o curso da 

Universidade Federal de Uberlandia, que devem priorizar a formac;ao integral 

de seu aluno, seja com relac;ao as habilidades e aptidoes do futuro profissional, 

e mesmo na orientac;ao da construc;ao de seu proprio conhecimento, 

aprendendo, assim, a ser nao apenas operador do Direito, mas tambem 

cidadao integrado a realidade social em que vive. 

Para tanto, consoante a ampla reforma planejada e contida neste 

projeto, o curso de Direito pretende desenvolver em seus alunos o sensa 

juridico pelo exercicio do raciocinio logico e da analise critica, em substituic;ao 

~ a memorizac;ao de conceitos e teorias, buscando a predominancia do valor 

etico sabre o valor tecnico, a legitimac;ao da autoridade pela sua subordinac;ao 

a justic;a. 

Baseado na constatac;ao irrefutavel de que o mercado de trabalho 

exige uma especializac;ao cada vez maior, o curso de Direito da UFU tambem 

se propoe a preparar seu corpo discente para areas em ascensao, enfatizando 

a especializac;ao e a formac;ao pratica, alem da adoyao de estrategias de 

absorc;ao dos profissionais que formar. Alias, sob esse aspecto, alem de solida 

formac;ao geral, propoe-se relativa flexibilidade dos conteudos a serem 

trabalhados, de modo a possibilitar que o proprio aluno direcione o seu campo 

de atuac;ao profissional. 



Considerando o conhecimento 

elaborac;ao e a aprendizagem como urn processo dialetico de re-significac;ao 

que se realiza na reflexao continua do estudante com a mediayao do professor, 

a metodologia de ensino a ser adotada e aquela que favorec;a a interac;ao, o 

dialogo e a criatividade. 

Em vista da necessaria articulac;ao entre o ensino, a pesquisa e a 

extensao, a contextualizac;ao do que e ensinado e a interdisciplinaridade sao 

tambem importantes aspectos metodol6gicos a serem considerados na 

execuc;ao deste Projeto Pedag6gico. Assim, busca-se evitar urn curriculo 

compartimentalizado e a aquisic;ao de conhecimentos te6ricos dissociados 

C entre si. 

Com efeito, este projeto estimula a pratica de estudos 

independentes e sua valorizac;ao, bern assim a relevancia da pesquisa 

individual e coletiva, estagios e atividades de extensao incluidas na carga

horaria curricular. 

Realc;a-se, tambem, o reconhecimento de conhecimentos, 

habilidades e competencias adquiridos fora do ambiente universitario, como 

forma de efetivar a uniao da teoria com a praxis, fundindo o mundo das ideias 

com a realidade e, de certa forma, concretizar, pelo menos parcialmente, os 

ideais expressos nos discursos academicos libertarios e insuflados pelo desejo 

e pela promessa de uma sociedade rna is justa e igualitaria. 22 

A interac;ao do conhecimento da ciencia do Direito com o cotidiano 

do aluno pretende que a aprendizagem seja uma forma de compreensao da 

realidade atual. 

Na concepc;ao e execuc;ao do curriculo, ha disciplinas que se 

complementam, existindo, pois, conteudos pr6ximos que se distinguem e 

exigem dos professores que com eles trabalham constante interac;ao. 

22 Cf. Thais Luzia Cola9o, A Pnitica da extensao como instrumento de efetiva9ao da cidadania, in 
Anmirio ABEDI, Ano 3, n. 3 (2005), Florian6polis: Funda9ao Boiteux, 2005. 



Durante o desenvolvimento de cada componente curricular, alem 

das tradicionais aulas expositivas, o aluno vivenciara atividades didaticas 

diversificadas, tais como: aulas problematizadas e/ou debates, enfocando o 

conhecimento como urn continuo desenvolvimento do saber, estudos 

independentes que contemplam conteudos especificos e pedag6gicos e 

desenvolvimento de trabalhos em grupos ou individualmente, voltados para a 

compreensao, aplica9ao de conhecimentos e a produ~o de ideias. 

A prioriza9ao do desenvolvimento do espirito critico e a inser9ao dos 

alunos em atividades relacionadas as profissoes pertinentes ao objeto de sua 

e forma9a0, ainda durante 0 decorrer do curso, minimizam a ruptura entre a 

teoria e a pratica. Alias, a utiliza9ao do conteudo da disciplina Pratica Juridica, 

na pratica simulada, bern assim a pratica real, exercida atraves do Escrit6rio de 

Assessoria Juridica Popular ou de entidades conveniadas, refor9arao a 

contextualiza9ao dos conteudos te6ricos aprendidos. 

Portanto, a proposta do curso de Direito e propiciar urn projeto integrado 

e integrador que permita o equilibria entre conhecimentos, habilidades e 

aptidoes que sao trabalhados pelos e com os alunos durante o curso, de modo 

que ele fa98 parte de urn processo dialetico do saber vinculado com a 

realidade. 
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"'· 9 - Diretrizes Gerais dos Processos de Avalia~io · 

9.1 - Avalia~io do Trabalho Pedag6gico (processo ensino-aprendizagem) 

0 ato de avaliar sera um processo continuo e permanente com 

fungao diagn6stica, processual e classificat6ria e sera feita de maneira a 

possibilitar a constante reflexao sobre o processo formativo do aluno. Devera 

ainda ocorrer de tal forma que possibilite o desenvolvimento pleno do discente 

em suas multiplas dimensoes: humana, cognitiva, politica, etica, cultural e 

· profissional. 

Cada professor tera autonomia para propor, dentro de sua disciplina, 

as formas ou instrumentos avaliativos que julgar mais adequados as suas 

especificidades e peculiaridades de seu trabalho pedag6gico. Sera 

recomendado, entretanto, que os instrumentos de avaliagao sejam feitos de 

modo diversificado e aplicados ao Iongo do processo de aprendizagem. 

A cada disciplina serao atribufdos, em sistema aditivo, 100 (cern) 

pontos em numeros inteiros, sendo proibida a concessao de pontos adicionais, 

a qualquer titulo. A nenhuma avaliagao serao atribufdos mais de 30 (trinta) 

pontos. 

Havera a possibilidade de realizagao de provas substitutivas ou 

repositivas. As provas substitutivas serao aplicadas a criteria do professor. As 

provas repositivas serao aplicadas conforme legislagao vigente a epoca de sua 

aplicagao. 

As propostas dos docentes para a avaliagao da aprendizagem, dentro de 

cada disciplina, constarao nos pianos de curso feitos semestralmente. Esses 

pianos serao analisados pelo Colegiado de Curso, ap6s sua divulgagao aos 

alunos, o que, impreterivelmente, devera ser feito ate logo ap6s a segunda 

semana de aula. 0 colegiado estara atento a adequagao das propostas 



individuais a concepyao de avalia9ao deste Projeto Pedag6gico, para sua 

aprecia9ao e aprova9ao final. 

Ressalte-se que, em nao havendo entendimento entre professor e 

alunos, poderao estes submeter ao Colegiado do Curso, no prazo de 15 dias a 

contar do inicio das aulas, suas propostas para avalia9ao da aprendizagem. 

9.2 - Avalia~ao do Projeto Pedag6gico 

Considerando que a qualidade academica esta efetivamente ligada 

ao cumprimento da fun9ao social da Universidade, que e de ensinar, pesquisar 

e praticar a extensao em favor do desenvolvimento dos sujeitos e da sociedade 

como urn todo, estao previstas diferentes formas de avalia9ao do Projeto 

Pedag6gico. 

Ao Iongo de seu processo de implanta9ao, avalia9oes bianuais serao 

realizadas com o objetivo de aperfei9oar a proposta pedag6gica em seus 

diferentes momentos de implementayao, buscando manter sua qualidade e 

fidelidade aos seus principios fundamentais. 

A avaliayao do Projeto Pedag6gico sera realizada a partir de 

aplica9ao de questionario a uma amostra de alunos de cada ano, com 

' questoes abertas para que sejam feitas sugestoes ou criticas. Professores que 

ministram aulas no curso tambem serao ouvidos. Este procedimento permitira 

perceber os avanyos e as fragilidades no processo de aprendizagem a tempo 

de possibilitar mudan9as na realidade dos espa9os de formayao profissional. 

Tambem possibilitara redirecionar, caso seja necessaria, os objetivos, a 

identidade profissional delineada, a organiza9ao curricular, as formas de 

implementayao e as condi96es de funcionamento do curso. Este processo sera 

coordenado pelo Colegiado do Curso. Para subsidiar este trabalho, a 

Coordenayao providenciara relat6rio anual de todas as atividades 

desenvolvidas. 



. "' ., 

A atuayao do corpo docente em sala de aula, bern como o 

desempenho do(a) coordenador(a) do curso serao tambem avaliados 

anualmente com a participa9ao dos alunos. 0 processo de avalia9ao de \~~~:::-~ 

desempenho devera ser coordenado pelo Colegiado de Curso . 
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10 -Tempo de lntegraliza~ao Curricular 
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10.1 - Carga Horaria 

A presente proposta pedag6gica levan~ em considerac;ao o indicativa 

contido no Parecer CNE/CES n° 8/2007, que preve carga horaria mfnima de 

3.700 (tres mile setecentas) horas para os cursos de Direito. 

Segundo o disposto no art. 11 da Resoluc;ao CNE/CES n° 09/2004, a 

(; carga horaria dos cursos de graduac;ao em Direito sera estabelecida em 

Resoluc;ao da Camara de Educac;ao Superior. 

Por meio da Resoluc;ao 3, de 02 de julho de 2007, a CES dispos a 

respeito da concepc;ao de hora-aula. Nos termos dessa Resoluc;ao (art. 3°), a 

carga horaria dos cursos superiores e mensurada em horas propriamente ditas, 

de 60 (sessenta) minutos, ou seja, em horas-rel6gio. 

Destarte, o curso se constituira de 3.700 (tres mil e setecentas) 

horas de atividades academicas de 60 (sessenta) minutos. 

10.2 - Dura~ao do Curso 

Como ja observado, o art. 11 da Resoluc;ao CNE/CES n° 09/2004, 

no que se refere ao tempo de durac;ao do curso, disp6e que a definic;ao sera 

objeto de resoluc;ao especffica a ser editada pelo proprio CNE/CES. A 

Resoluc;ao CNE/CES n° 2, de 18 de junho de 2007, dispos sabre o tempo de 

durac;ao dos cursos. Nos termos do art. 2°, inc. Ill, alfnea "d" da referida 

resoluc;ao, os cursos com carga horaria entre 3.600 e 4.000 horas terao limite \~. 

mfnimo para integralizac;ao de 05 (cinco) anos. 0 curso de Direito da UFU tera f\. 
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carga horaria de 3.700 horas e, sendo assim, sua integralizac;ao devera ocorrer ~ : 

em, no minima, 05 (cinco) anos. Fl. .:~~ 

0 curso sera regido pelo sistema semestral seriado em virtude de se 

reconhecer nele, ah§m de outros motivos, a melhor forma de, didaticamente, no 

processo ensino-aprendizagem, estimular e estabelecer a necessaria inter-

relac;ao aluno-professor. 

Com relac;ao a durac;ao do curso, cumpre observar ainda que, nos 

termos do art. 47 da LOB, o ano letivo regular tera, no minima, 200 dias letivos, 

sendo que, observado o calendario da Universidade Federal de Uberlandia, 

~ serao desenvolvidas atividades de segunda-feira a sabado. 

Com relac;ao ao sabado, cumpre observar que tal dia da semana 

sera utilizado para a realizac;ao de trabalhos, atividades de extensao e/ou 

complementares, TCC, ou, ainda, para reposic;ao de aulas e avaliac;oes. 

Ressalte-se, por fim, consoante os termos do art. 47, § 2°23
, da LOB, 

os alunos que tenham extraordinario aproveitamento nos estudos poderao, 

observada a regulamentac;ao sabre a materia pela Universidade Federal de 

Uberlandia, antecipar a conclusao do curso de Oireito. 

10.3- ENADE 

0 ENAOE e componente curricular obrigat6rio dos cursos de graduac;ao, 

sendo o registro de participac;ao condic;ao indispensavel para integralizac;ao 

curricular, independentemente de o estudante ter sido selecionado ou nao no 

processo de amostragem do INEP. 

0 Objetivo do ENADE e avaliar o desempenho dos estudantes com rela!j:ao aos 

conteudos programaticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de gradua9ao, o 

desenvolvimento de competencias e habilidades necessarias ao aprofundamento da M 
" "Os alunos que tenham extraordinario aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de pro vas e • 
outros instrumentos de avalia~ao especificos, aplicados por banca examinadora especial, poderao ter "-. / 
abreviada a dtrrru;Oo de seus cursos, de acordo oom"' nonnas dos sistem"' de ensino". ]!tJ 
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forma<;ao geral e pro fissional, e o nivel de atualiza<;ao dos estudantes com rela<;ao a \ .,,ei ;/'~ / 
"-______..·· 

realidade brasileira e mundial, integrando o SINAES, juntamente com a avalia<;ao =--· 
institucional e a avalia<;ao dos cursos de gradua<;ao. 
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