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EMENTA DA DISCIPLINA
Processo civil aplicado. Procedimentos especiais. Tutela jurisdicional satisfativa:
cumprimento de sentença e processo de execução. Recursos e sucedâneos

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais
Revisar os elementos conceituais e teóricos básicos do Direito Processual Civil e do
direito material com a aplicação prática jurídica em peças processuais, análise de
casos concretos, jurisprudência e doutrina, considerando a interdisciplinaridade das
matérias vistas no curso de Direito.

Objetivos Específicos
Aprimorar a prática para a elaboração de peças processuais. Aplicar as informações
recebidas para o fim do exercício prático profissional adequado. Proporcionar
habilidades para criar soluções aos mais variados casos práticos que surgirão no
âmbito profissional, habilitando, ainda, à pesquisa de doutrina e precedentes.

1º semestre

1
2
3
4

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Teoria geral dos procedimentos especiais
Procedimentos especiais do CPC
Procedimentos especiais (legislação especial/extravagante)
Teoria geral da tutela executiva

Nº AULAS
02
04
04
04

5
6
7
8
9
2º semestre

Cumprimento de sentença (pedido)
Cumprimento de sentença (defesa)
Execução (pedido)
Execução (defesa)
Avaliação
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

04
04
04
04
02
Nº AULAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Recursos cíveis (teoria geral)
04
Recursos cíveis (apelação)
04
Recursos cíveis (agravo de instrumento)
04
Recursos cíveis (agravo interno)
04
Recursos cíveis (especial)
04
Recursos cíveis (extraordinário)
04
Recursos cíveis (demais modalidades)
04
Sucedâneos recursais
04
Avaliação
02
PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)

Aulas expositivas e interativas (com constante incentivo de participação dos alunos).
Realização de dinâmicas de grupo, com a apresentação de situações concretas e o
cotejo de soluções apresentadas por cada equipe, sempre com a intermediação do
professor. Incentivo à pesquisa de jurisprudência. Abordagem teórica e prática de
todo conteúdo. Elaboração de redação e estruturas de peças processuais. Estudo de
doutrina a respeito dos temas abordados. Pesquisa de jurisprudência a respeito dos
temas abordados. Recursos visuais: como vídeos, filmes ou outros relativos à atuação
jurídica que aprimore a postura profissional prática do aluno. Utilização do Google
Classroom como instrumento para (a) preparação prévia de aulas, (b) apresentação
de material de apoio e (c) aplicação de exercícios de fixação de conteúdo ministrado
em sala.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e
aprovação)
Processo contínuo, com análise de desempenho em sala de aula e aplicação de
provas.
As médias semestrais serão compostas por avaliação intermediária (peso 3) e
avaliação de final do semestre (peso 7). A critério do professor – e mediante prévia
comunicação aos alunos –, a avaliação intermediária pode ser dispensada,
concentrando-se todo peso na avaliação semestral.

As avaliações poderão ser individuais ou em grupos. Podem ser compostas,
exclusivamente ou não, por: (a) questões dissertativas, (b) testes objetivos, (c) análise
de casos, (d) dinâmicas de grupo. A forma de avaliação será comunica previamente
aos alunos pelos canais oficiais.
Sem prejuízo, o desempenho dos alunos será acompanhado ao longo do semestre
com a aplicação de atividades práticas, bem como pela manifestação voluntária do
discente. Quando observada a necessidade de recuperação, ao aluno serão
apresentadas alternativas de aprendizagem. Ao inverso, notada no aluno uma
capacidade acima da média, serão apresentadas alternativas de aprofundamento,
como forma de incentivo e reconhecimento.
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