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Visitas orientadas. Redação de peças processuais e práticas de sentenças judiciais.

1. EMENTA

2.1 Objetivo(s) Geral(s):

2. OBJETIVOS

Atividade 1: Análise e interpretação de aspectos ligados à Lei de Locações (Lei 8.245/91), de modo a viabilizar o
desenvolvimento, pesquisa e elaboração de petição inicial ligada a situação/ problema apresentada pelo Professor
Orientador.
Atividade 2: Estudo e prática da contestação.
Atividade 3: Audiência de Instrução e Julgamento simulada, envolvendo sentença, realizada no Núcleo de Prática
Jurídica.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será apresentado pelo professor por intermédio de aulas predominantemente práticas, com especial
participação dos alunos em:
a) realização das atividades escritas ou orais propostas pelo professor (peças processuais, pareceres etc);
b) preparação e apresentação de seminário;
c) presença em audiências reais ou simuladas;
d) visitas a órgãos do Poder Judiciário;
e) pesquisas a doutrina e jurisprudência;
f) consultas a bibliotecas e centros de documentação.

4. METODOLOGIA

5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

ARAÚJO JR., Gediel Claudino de. Prática no Processo Civil. Editora Atlas: São Paulo. 

THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Editora Forense: Rio de Janeiro. 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Aprimorar a prática jurídica contenciosa.

2.2 Objetivos Especificos:

Com base nos conhecimentos teóricos já adquiridos, desenvolver a prática processual das diversas carreiras
jurídicas, especialmente da advocacia. Para tanto, serão desenvolvidas atividades ligadas a pesquisa,
desenvolvimento e elaboração de peças práticas como forma de desenvolver a argumentação jurídica, tendo
como foco a Lei 8.245/91.

5.1 Critérios de Avaliação:

A cada qual das atividades anteriormente referidas será atribuída nota não superior a 10 (dez). A nota final será
obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, ou seja,
Média Final = (Nota da Atividade 1 + Nota de Atividade 2 + Nota da Atividade 3)/3.

5.2 Instrumentos de Avaliação:

A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de pelo menos três atividades durante
o semestre, individuais ou em grupo, a partir de dinâmicas e pesquisas legais, jurisprudenciais e doutrinárias,
podendo abranger avaliação escrita, oral, apresentação de trabalhos, debates, seminários, relatórios, visitas
assistidas, participação em audiências ou julgamentos, sempre a critério do Docente, abrangendo, também, a
verificação de desempenho e participação do acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas,
valorizando-se uma postura ativa, crítica e reflexiva.

5.3 Estratégias de Recuperação:

As avaliações de estágio, no mínimo obrigatório de três no decorrer do semestre, possibilitam que a
recuperação se desenvolva processualmente, levando em consideração as peculiaridades de cada aluno, dada a
identidade prática da disciplina.
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. vol.2. Editora Saraiva: São Paulo.

ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense. 
ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
BORTOLAI, Edson Cosac. Manual de Prática Forense Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Saraiva.
DOWER, Nelson Godoy Bassil. Curso Moderno de Direito Civil. São Paulo: Nelpa.

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Sala de aula, laboratório de informática, biblioteca, auditório, equipamentos de informática, programas de
informática e outros recursos.

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES
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