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OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais: Apresentar os elementos conceituais e teóricos básicos do Direito
Processual Civil, abordando-os e a partir das bases principiológicas, da legislação
e do estudo de casos concretos, relacionando a solução de conflitos com as áreas
do direito material em que ocorrem, enfatizando o caráter instrumental do
processo em relação aos demais ramos do direito.
Capacitar o aluno à compreensão do Processo como instrumento de solução de
conflitos de direito material; realizar a ligação entre os princípios processuais e
sua aplicação no cotidiano profissional; permitir a análise crítica dos institutos
processuais, da postura dos profissionais do direito e dos julgados dos tribunais.
O programa se desenvolverá também enfatizando a relação do Direito Processual
Civil com outros ramos do direito, tais como o Direito Constitucional,
Administrativo e Civil.

Objetivos Específicos: O intuito principal é auxiliar na leitura dos textos normativos
para entendê-los a partir dos seus princípios constitucionais do direito processual
civil para que possam ser aplicados na resolução do caso concreto, estimulando o
senso crítico aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º semestre

Nº AULAS

1

Objeto e desdobramento do direito processual

03 aulas

2

Institutos Básicos do Direito Processual e como se relacionam

06 aulas

3

Meios de solução de Conflito

03 aulas

4

Jurisdição e Competência

15 aulas

5

Ação / Exceção

03 aulas

6

Processo

06 aulas

7

03

8

Os princípios constitucionais do processo e Normas
fundamentais
Das partes e seus procuradores e litisconsórcio

9

Intervenção de terceiros

06

10

Dos juiz, ministério público, defensoria, Adv Pública e
auxiliares do juízo
1ª. prova semestral

06

SEQUÊNCIA
2º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

03

03

Nº AULAS

1

Correção em aula da 1ª. prova aplicada

03

2

Dos atos processuais prazos

09

3

prazos

06

4

Da invalidade dos atos processuais

06

5

Da comunicação dos atos processuais

06

6

Distribuição e registro

03

7

Do valor da causa

03

8

Formação, suspensão e extinção do processo

06

10

Segunda prova semestral

03

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)
Serão utilizadas como metodologia de ensino aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras
comentadas, fichamentos de textos, exemplos práticos, estudo de casos reais, seminários,
simpósios e pesquisa bibliográfica.
Como instrumentos de ensino utilizar-se-á recursos audiovisuais e ferramentas tecnológicas
que possibilitem maior interação entre os docentes e alunos como o “Google
Classroom” abrindo canal aos alunos para conteúdo de textos, vídeos (aulas, filmes,
documentários) e atividades que incrementam as atividades já realizadas em sala de aula.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)
No mínimo 02 provas escritas durante o ano, 1 por semestre, com questões de múltipla
escolha e questões dissertativas. Também comporá a nota a participação do aluno em sala de
aula e atividades avaliativas como seminários e debates.
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