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RESOLUÇÃO CEPE/CA n0 080/2021
Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de Direito, a
ser implantado a partir do ano letivo de 2022.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução n° 5, de 17 de
dezembro de 2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Direito e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 15 de
junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11 de
Janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de
Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Deliberação n° 04/13, sobre
normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com
fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/2013 e Resolução CNE/CP
n° 02/2012;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional
de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para
a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Estadual de
Educação CEE/CES n0 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como
disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e
sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3°, do Decreío Federal n"
5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO o Decreto Federai n° 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de
2000;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 56/2015, que
Institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial, para os
estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação bacharelado, da Universidade Estadual
de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional
de Educação CNE/CES n° 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providencias;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional
de Educação CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana;
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CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Estadual
de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR n0 04/06,
que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 2, de 18
de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de 2015,
que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021, que
regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 0086/2010,
que estabelece diretrizes gerais para proposição, implantação e alteração de Projetos
Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Deliberação da Câmara de
Graduação n° 08/2009, que estabelece critérios para aplicação do conceito de hora-aula na
Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral da
U EL;

CONSIDERANDO que cada curso de graduação tem
um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido
integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um grau
académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no
processo n° 5904, de 14 de julho de 2021;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitor, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do curso de'Direito anexo, a ser implantado a
partir do ano letivo de 2022.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. ^

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRÍNA, Of de outubro de 2021.

Prof. Dr. Sérgio Carf^ de Carvalho
Rejtor I
/
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO
1. APRESENTAÇÃO

1.1 Dados de Identificação do curso
a) Nome do curso

Direito

b) Centro de Estudo
CESA

c) Departamento(s) responsável(is) ou envolvido(s) no curso
Responsáveis: Direito Público e Direito Privado
Envolvidos: Filosofia, Ciências Económicas, Ciências Sociais, Psicologia.

d) Titulação/Grau conferido após colação de grau.
Bacharel em Direito

e) Turno de oferta
Matutino - Vespertino - Noturno

f) Número de vagas por turno
80

g) Número de vagas total
240 por ano

h) Tempo mínimo e máximo para integralização
5 anos mínimo e 10 anos máximo

i) Carga Horária total
3780 horas

j) Sistema Académico (Resolução CEPE n0 86/2010)
Seriado / Anual

k) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2022/1 "semestre

I) Atos normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização, reconhecimento e de
renovação de reconhecimento)
Legislação Referente à criação, à autorização e ao Reconhecimento do Curso:
1. Criação: Decreto Estadual n. 2.781 de 04/06/1956
2. Implantação do Curso na DEL: 01/03/58
3. Reconhecimento: Decreto Federal n. 49.064 de 06/10/60 e Decreto Estadual 7747 de05/09/2017

1.2 Histórico do Curso de Graduação
1. O Curso de Direito

O Curso de Direito foi criado originalmente sob a denominação de Faculdade Estadual de
Direito de Londrina, em 04 de junho de 1956 (Decreto Estadual n° 2.781), e suas atividades foram
autorizadas em 07 de março de 1958 (Decreto Federai n° 43.309). A entidade que congrega os
estudantes recebeu a denominação de Centro Académico Sete de Março - CASM em homenagema essa data. 0 reconhecimento da Faculdade aconteceu através do Decreto Federal n° 49.064, de
06 de outubro de 1960.
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Desde a antiga Faculdade de Direito e do atual Curso de Direito da UEL saíram centenas
de bacharéis que se tornaram expoentes em diversas carreiras jurídicas, tanto no setor púbico
quanta no privado, no Brasil e no exterior.

Dentro da estrutura organizacional da Universidade, o Curso de Direito funciona no Centro
de Estudos Sociais Aplicados - CESA e tem dois Departamentos: o de Direito Público (PUB) e o de
Direito Privado (PRI). O Curso de Direito conta também com um Escritório de Aplicação de Assuntos
Jurídicos (EAAJ), órgão suplementar da DEL. A coordenação didática do Curso é de competência
do Colegiada. Atualmente, oferece 240 vagas para o vestibular distribuídas no período matutino,
vespertino e noturno.

O Curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina está entre os melhores do Brasil.
O quadro docente é constituído de professores qualificados, sendo que a maior parte é titulada ou
está em fase de titulação. No Exame Nacional de Cursos figura no rol dos melhores classificados,
obtendo conceito "A" em todas as avaliações realizadas pelo MEC. Desde sua primeira edição
(2001), o Curso foi premiado com o selo "OAB - RECOMENDA" - emitido pela Ordem dos
Advogados do Brasi! em razão de seus altos índices de aprovação no ENADE e no Exame de Ordem
para habilitação como advogado.

1.1 EAAJ- Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da UEL
Fundado em 1972 (Resolução CU n° 112, de 12/08/1972), iniciou suas atividades em 1973,

na gestão do 1° Reitor da Universidade Estadual de Londrina, Professor Doutor Ascêncio Garcia
Lopes.

Originariamente denominado "Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária", servia
como campo de estágio, de caráter optativo, aos alunos do 4° e 5° anos do Curso de Direito
(conforme Lei Federai n° 5.842, de 06/12/1972, alterada peia Lei n° 5.960, de 10/12/1973), em
atendimento à exigência do Conselho Federal de Educação (Resolução n° 015, de 02/03/1973).

Em 26 de fevereiro de 1981 passa a ser denominado Escritório de Aplicação de Assuntos
Jurídicos - EAAJ (Resolução CU n° 609).

Até o final do ano de 1994, os alunos que realizavam 2 anos de estágio não-obrigatório no
EAAJ submetiam-se à avaliação final do estágio, realizada no âmbito interno do órgão e com a j
participação de Representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A aprovação do aluno conduzia l
à dispensa de submissão ao Exame do Consëiho de Classe para'inscrição e regular exercício da
advocacia.

A partir de, 1995,. o estágio realizado no EAAJ passa a compor a estrutura curricular
obrigatória do Curso de Direito, em atendimento às exigências da Portaria 1886, de 30/12/1994 do
MEC.

Assim, seguindo as Diretrizes Curriculares do MEC e o Projeto Político Pedagógico do Curso
de Direito da UEL então vigente, o EAAJ tornou-se campo de Estágio Curricular Obrigatório,
ofertando atividades de prática jurídica real (não simulada) aos alunos do 4° e 5° anos do curso,
aproximando-os das vivências próprias das carreiras jurídicas e do atendimento ao público
beneficiário da assistência judiciária.

1.1.1 Missão Institucional

Órgão Suplementar da Universidade Estaduai de Londrina, vinculado administrativamente
à Reitoria e academicamente ao Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA, tem por finalidade
precípua a indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como o aprimoramento dos
conhecimentos por meio da realização da atividade de prática jurídica oferecida à comunidade, no
âmbito do estágio supervisionado obrigatório cio curso de Direito (art. 13 do Regimento Gerai da
UEL). ' - ' •

Caracteriza-se, desse modo, como um Escritório Escola, cuja missão institucional abrange
uma dimensão de caráter social ao oferecer o serviço de assistência jurídica à população
economicamente carente de Londrina e seus distritos, permitindo que essas pessoas tenham
acesso à justiça e ao exercício da cidadania. Esta dimensão -permite ao EAAJ permanecer err^

'i
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sintonia com as finalidades descritas no Estatuto da UEL, reforçando a responsabilidade social da
Universidade, conforme artigo 2s e incisos, contribuindo sensivelmente com a política de
desenvolvimento do Estado do Parana e do país.

1.1.2 Modelo de Organização

A judicialização, fenómeno tão próprio da vida contemporânea, impactou na devolutiva
social que o EAAJ desempenha na cidade de Londrina, emergindo a necessidade de ampliação do
número de estagiários e servidores que lá desempenham suas funções, no firme propósito de
viabilizar concreta oferta de orientação jurídica e jurisdicional.à população economicamente
vulnerável atendida pelo órgão suplementar.

Sua equipe é formada por estagiários, professores/advogados, servidores, entre técnicos e
zeladores e presta atendimento nas áreas de Família e Sucessões, Cível, Constitucional-
Administrativo-Tributária, Penal, Trabalhista e Previdenciária. Desenvolve suas atividades em dois
turnos de atendimento. Sua estrutura dispõe de uma Biblioteca Setorial, terceira a integrar o Sistema
de Bibliotecas da DEL, a partir de 19 de outubro de 1989. Seu acervo e atendimento restringe-se
especificamente à área do Direito.

No conjunto de medidas para enfrentamento da Pandemia Covid19, em 2020, os serviços
do EAAJ passaram a integrar a plataforma de atividades remotas da UEL, podendo ser acessado
de forma virtual por estudantes, técnicos, professores e clientes.

Desde a sua criação, EAAJ registrou mais de cem mil ações e realizou mais de quarenta mil
audiências. Considerando os retornos de clientes, já superou a marca de seiscentos mil
atendimentos.

I
1.2 Programas de Formação Complementar e Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão

O Curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina vem desenvolvendo inúmeros
programas e projetos com as mais diversas temáticas jurídicas, sob coordenação de seus docentes
e com participação de estudantes. Neste momento, menciona-se a'guns dos que estão em
execução:

Programa de Formação Complementar: Disseminação de trabalhos de conclusão do curso
de graduação em Direito - processo de integração da comunidade académica interna e externa -
nasceu do anseio de promover a divulgação e disseminação da excelência dos TCCs. Desde o início
evoluiu para trabalhos académicos atraindo estudantes de graduação e de pós-graduação de
incontáveis áreas de conhecimento advindos de quaisquer l ES. Transcendendo as fronteiras da
UEL integra, anuaimente, no Fórum de Disseminação, a comunidade académica interna e externa.

Projeto de Ensino: Programa de Formação Complementar em Direito Internacional dos
Direitos hlumanos e Mecanismos de Solução de Conflitos - Fomentar a educação e a formação
complementar em Direito Internacional de Direitos Humanos, capacitando-os às soluções de
questões no âmbito internacional, bem como ao uso dos mecanismos de solução de conflitos
internacionais, a partir das experiências de julgamentos simulados em cortes e sistemas
internacionais de proteção ao homem.

Projeto de Pesquisa: Transgeneridade e o Direito ao Nome - Estimular a pesquisa e o estudo
sobre o fenómeno da transgeneridade, a importância do direito ao nome, bem como seus reflexos
na vida civil, como forma de proteger e assegLirar os direitos.

Programa de Formação Complementar: Capacitaçãò Discente para'o Processo Judicial
Eletrônico: O programa consiste na formação complemenfar-dos alunos das disciplinas de estágio
do Curso de Direito, do quarto e quinto anos, recebendo as orientações necessárias para a prática
na utilização dos Sistemas Digitais para ajuizamento de açoes judiciais, cumprimento de prazos e
acompanhamento dos processos eletrônicos.

i

l
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Programa de Formação Complementar Redes e Mídias Digitais Sociais da LEX: Tern como
objetivo oferecer conhecimento de marketing e mídias, estimulando a pesquisa relacionada às
informações académicas e jurídicas.

Projeto de Pesquisa: Estudo sobre a aplicação judióial da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB) - Desenvolve estudo sobre a aplicação judicial dessa importante lei com
vista ao esclarecimento dos modelos hermenêuticos que informam a atuaçâo do Poder Judiciário,
inclusive em tempos de enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Projeto de pesquisa: Contratualização das relações familiares è das relações sucessórias -
Este projeto de pesquisa tem porobjetivo tratar de relações contratuais afetas ao campo do direito
de família e sucessões na sociedade atual, trazendo uma ampla reflexão e ressignificação ao estudo
do Direito Privado e das relações negociais concernentes à temática.

Programa de Formação Complementar: LEX - Empresa Junior de Direito da DEL - Iniciativa
dos estudantes de Direito da DEL em 2009, sob a orientação de docente coordenador, a LEX surgiu
da pioneira ideia de congregar a prática jurídica académica com o desenvolvimento económico e
social da região. Por meio do objetivo do empreendedorismo, com efetsvo auxílio docente, a EJ
reverte benefícios aos estudantes que têm contato antecipado com a prática de alguns ramos do
Direito e ao mercado de pequeno porte de modo geral, diante dos serviços que são ofertados à
comunidade. Para conhecer melhor a LEX basta acompanhá-la pelo perfil ©lexempresajr e acessar
o site https://lexuel.com.br/.

Programa de Formação Complementar: Refúgio, Asilo e Migrações - tem como objetivo
geral compreender os institutos do refúgio e do asilo político, suas simetrias e assimetrias, bem
como os moyimentos de migrações na atualidade.

Projeto de pesquisa: Negócios biojurídicos: as tecnologias e o direito civil. - O projeto analisa
os negócios jurídicos vinculados ao corpo, saúde e novas tecnologias, no intuito de traçar diretrizes
interpretativas a luz dos referenciais bioéticos, e jurídicos e contratuais.

Projeto de extensão: Interação entre universidades e empresas: possibilidades trazidas pelo
marco iegal de ciência tecnologia e inovação nos contratos administrativos no âmbito das IEES
paranaenses - AnaNsa os instrumentos jurídicos necessário para as interações entre Universidade -
Estado - Empresas trazidas pelo Marco Legai de Ciência Tecnologia e Inovação.

Projeto de pesquisa: Interações entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o
Direito interno - O projeto pretende investigar como se dá a relação entre o Direito Internacional dos
Direitos Humanos e o ordenamento interno de cada Estado, analisando a hierarquia normativa entre
os Tratados de Direitos Humanos e as normas do ordenamento de cada Estado, bem como se
resolvem as antinomias porventura ocorridas entre as normas oriundas das duas fontes jurídicas.

Projeto de pesquisa: Direito à Cidade e Justiça Ambiental. Teoria e prática - A integração
entre pesquisa e extensão a que se propõe este projeto decorre da constatação de que a construção
de cidades justas passa pelo fortalecimento da preservação ambiental, reconhecendo as
responsabilidades diferenciadas quanto os impactos negativos ao meio ambiente, refletindo a
própria diversidade presente'em nossas cidades.

Projeto de pesquisa: A Judicialização da Saúde: Acesso a Medicamentos no Município de
Londrina - O objetivo da pesquisa é estudar os' argumentos jurídicos das sentenças proferidas,
principalmente, pêlos magistrados da Comarca de Londrina, determinando ou não o acesso ao
medicamento que foi negado pela administração pública competente.

Projeto de Ensino: Cohstructivismo Lógico-Semântico - O Constructivismo Lógico
Semântico é uma Escola do pensamento jurídico que trabalha o direito como linguagem, utilizando
de categorias da Lógica, Semiótica e Teoria dos Valores para estudá-lo.

Projeto de extensão: Núcleo Maria da Penha NUMAPE - desde 2013, vinculado a UGF/SETI
com recursos do Fundo Paraná, que atua prestando assistência jurídica e psicológica gratuitamente,
às mulheres vítimas da violência doméstica, com a finalidade de ajudá-las a sair da situação de
vulnerabilidade social em que se encontram, e assim, resgatar sua dignidade. Para saber mais sobre
esse projeto, basta acompanhar a conta ©numàpeuel ou acessar o link: https://numapeuel.carrd.co
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Projeto de extensão: Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude
NEDDIJ - é vinculado a UGF/SETI com recursos do Fundo Paraná, que atua dando assistências
jurídica e psicológica gratuitamente, na defesa dos interesses de crianças e adolescentes em
situação de risco. A proteção aos infantes se concentra em duas áreas principais: menores cujos
direitos foram violados ou estão na iminência serem violados, destacando-se casos envolvendo
abuso sexual, violência, abandono e negligência, bem cõmomenores aos quais se atribui a prática
de ato infracional, os adolescentes em conflito com a lei que respondem em liberdade. Pára saber
mais sobre esse projeto incrível, basta acompanhar a conta @neddij!ondrina'ou acessar o link:
https://neddiilondrina.carrd.co

Programa de Formação Complementar: Direito e Tecnologia - busca analisar as relações
decorrentes da tecnologia nas relações humanas e seus reflexos no âmbito jurídico. Para conhecer
mais acesse o instagram ©direitoetecnologiauel

Grupo de Estudos em Ciências Criminais GCrim - fundado pelas alunas selecionadas para
representar a Universidade na l Competição Brasileira de Direito e Processo Penal do Instituto de
Ciências Penais e vinculado ao Programa de Formação Complementar em Ciências Criminais.

Grupo de Estudos de Processo Civil - formado por discentes com objetivo de participar em
Competições de Direito Processual

Equipe de Arbitragem - A ArbUel é a equipe que, anualmente, representa a Universidade
Estadual de Londrina na Competição Brasileira de Arbitragem da CAMARB, a maior competição da
América Latina sobre o assunto.

UELaw Arbitration Team - Equipe formada por alunos que visa a preparação para
Simulações das Nações Unidas (MUN) e Simuiações de Julgamentos Internacionais (MQOT
COURTS), de Direito Internacional e Direitos Humanos.

I Electoral Moot Court Competition / l Julgamento Simulado em Direito Eleitoral (2020).
Alunos do curso de Direito representaram a UEL na primeira competição de direito eleitoral em
âmbito nacional, participando da fase preliminar, da fase preparatória e das rodadas orais, todas
realizadas na modalidade virtual.

2) As pós-graduações

Integra o curso de Direito os programas de pós-graduação lato e strico-sensu.
2.1 - Stricto-sensu .

O Programa de Mestrado em Direito Negociai da UEL foi criado em 1978. Até o ano de 1986
o Programa tinha como área de estudos o DIREITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS. A partir desta data
passou a contar com 03 áreas de concentração: Direito Civil, Direito Agrário e Direito Processual
Civil. Em 1993 o curso mudou a sua denominação e passou a se chamar Mestrado em Direito. A
partir do ano de 1997, o Programa muda novamente e passa a denominar-se MESTRADO EM
DIREITO NEGOCIAL. Nos anos que seguiram, as ações coordenadas foram direcionadgs para
implementar a excelência do Programa articulando suas atividades de pesquisa em torno desse
novo eixo temático: o Direito Negociai. Neste sentido, o parecer apresentado na Avaliação
CAPES/ano base de 2004, no item "Coerência e Consistência da Proposta do Programa", em
relação à reestruturação destacou que o Programa manteve suas características de coerência e
consistência. Com s. reformulação curricular realizada o parecer avalia que "o PPG [Programa de
Pós-Graduação] ganhou em coerência e abrangência temática".

No ano de 2006 o Programa reestrutura suas áreas de concentração que passam a ser:
Direito'Civil, Direito Processual Civil e Direito e Relações Empresariais, cada uma delas contando
com apenas uma linha de pesquisa, todas afetas ao estudo do Direito Negociai.

Dada à inequívoca importância do DIREITO NEGOCIAL, decidiu-se manter a pesquisa em
torno desse tema para o triénio que se iniciou em 2010. Por sua vez, o Programa atendeu às
recomendações dos avaliadores do triénio 2007-2009, com o fito de manter uma só área de
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concentração e delimitar as linhas de pesquisas, de sorte a conectá-las intrinsecamente ao eixotemático.

Por um lado, o objetivo era o de aprofundar a organicidade da dinâmica curricular doMestrado em torno do DIREITO NEGOCIAL de modo a delinear uma adequada conexão entre osobjetivos do Programa a área de concentração, as respectivas linhas de pesquisa, as disciplinas eprodução intelectual. E justamente no sentido de ampiiar e garantir a coerência e consistência doPrograma, ressaltadas em avaliações anteriores, que foi orientado o processo de reformulaçãocurricular.

Por outro lado, em, razão dessa organicidade em torno do eixo temático (das linhas depesquisa entre si e destas com a área de concentração), o intento era o de resgatar e. reforçar aidentidade peculiar do Programa em relação aos demais em âmbito regional e nacional. Assim, foiaprovada, em julho de 2010, a Deliberação da Câmara de Pós-Graduação n.° 025/2010, quereestruturou o Programa de Pós-Graduação em Direito Negociai (Mestrado Académico), com asseguintes e principais mudanças: somente 01 (uma) área de concentração - DIREITO NEGOCIAL- com três linhas de pesquisas: i) Relações Negociais no Direito Privado; ii) Acesso à Justiça:solução de conflitos atinentes a negócios jurídicos públicos e privados envolvendo interessesindividuais e transindividuais; iii) Estado Contemporâneo: relações empresariais e relaçõesinternacionais. Essas novas linhas de pesquisa marcam os desdobramentos conceituais do eixotemático elevado à área de concentração.

Como se pode observar, as reformulações na estrutura curricular - na perspectiva do eixotemático, o do Direito Negociai - foram implantadas de modo a aperfeiçoar as disciplinas e aspesquisas às mudanças sociais, económicas e tecnológicas que influenciaram as alterações dodireito positivo brasileiro. Com a implementação da nova estrutura do Programa (Deliberação daCâmara de Pós-Graduação n0 025/2010), os alunos inaressantes em agosto de 2011 e 2012cursaram o Programa com a estrutura de uma área de concentração e três linhas de pesquisa. Osprojetos e atividades do Programa (Mestrado) foram todos direcionados e adequados para atenderplenamente à reformulação reforçando o foco sobre seu eixo temático integrando organicamente aárea de concentração com as atividades curriculares das iinhas de pesquisa, estas entre si e comseus respectivos proietos.

Por fim, a Deliberação Colegiada Stricto Sensu N. 003/2018 íroiixe mudanças em duasdisciplinas que não. mais atendiam às demandas do Programa e colocou no lugar novos temasprementes e atuais.

Na última avaliação quadriena! da CAPES (2013-2016), o Programa obteve o conceitomuito bom no item "1.1. Coerência, consi&tència, abrangência e atuaiização das áreas deconcentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento é proposta curricular".
Também obteve o conceito muito bom nos itens 2 (corpo docente) e 3 (corpo discente,teses e dissertações).

Nas duas últimas avaliações o conceito do Programa foi 4 (quatro).
No ano de 2020 o programa obteve autorização para implantação. de doutoraao na áreajurídica pela portaria do 576 do MEC, de 07/07/2020, cuja primesra turma iniciou em 2021.

2.2-Lato-Sensu
A partir do ano de 1 999 deu-se início aos cursos de Especialização Lato Sensú no curso dej Direito, sendo a primeira turma a de Direito Empresariaie em sequência aturma de Especializaçãoem Direito Civil e Processual Civil. Posteriormente foram criados cursos de especialização emoutras áreas: Direito Penal e Processo Penal; Direito do Estado; Direito Previdenciário; DireitoAmbiental; Direito de Família e Suòessôes; Direito Iriternacionàl é Económico
Os cursos recebem egressos da própria casa e de outras instituições, não apenas dej^ondrina, conferindo aos conetujnteso título de, especialista na área de ponhecimento respectiva_
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Para conhecer mais sobre as pós-graduações visite: http://www.uel.br/graduacao/direito/pages/pos-
graduação.php

3) As organizações estudantis

3.1 Centro Académico Sete de Março - CASM:

O CASM - é o órgão que representa os estudantes do curso de Direito da DEL, perante a
própria Universidade e a comunidade externa, trabalhando pela concretização dos seus interesses,
na defesa de seus direitos e na construção da Universidade pública gratuita de qualidade e com
função social.

O CASM nasceu junto com a Faculdade de Direito de Londrina, que mais tarde se incorporou
e participou da constituição da Universidade Estadual de Londrina, nos moldes em que ela é hoje.

E o CASM que promove todos os anos a Semana Jurídica, evento científico tradicional,
reconhecido nacionalmente e que traz debates e temas da mais alta relevância académica e social.

3.2 A Associação Atlética Académica Sete de Março (AAASM)

E uma instituição sem fins lucrativos, a qual tem por finalidade representar e integrar os
estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina (UEL), mediante o incentivo
da prática de atividades esportivas, participações em competições e realização de eventos. Fundada
no ano de 2002, por iniciativa de um grupo de estudantes os quais buscavam fomentar a prática
desportiva no âmbito universitário, leva o nome da data de fundação do curso de Direito da UEL.

A AAASM participa periodicamente dos Jogos Jurídicos do Paraná, com excelentes
resultados, além de realizar alguns projetos sociais como arrecadações e doações a grupos
necessitados. Para conhecer melhor, basta acompanhar a página da ©aaasmdireitouel.
3.3 TATUKADA

A famosa bateria do Direito UEL nasceu em 2008. Além de ser popularmente conhecida por
animar a torcida no JJPR, é responsável por proporcionar muita integração entre os alunos e pela
realização de diversos projetos sociais de arrecadação e doação em datas comemorativas. Para
saber mais sobre a Tatukada, basta acompanhar pelo Instagram: ©tatukada.
3.4 - Coletivo Esperança Garcia

E um grupo que aborda importantes e necessárias discussões acerca das questões raciais
no âmbito académico. Para conhecer melhor essa instituição, basta acompanhar a página
@ esperancagarcia.coletivo

3.4 Coletivo Mietta Santiago

O coletivo feminista Mietta Santiago vem atuando em favor das mulheres desde 2014. Além
de buscar combater o machismo dentro do ambiente universitário, busca realizar importantes
discussões e reflexões, disponibilizando inclusive uma biblioteca virtual para quem tem interesse em
conhecer melhor ou se aprofundar nos assuntos debatidos. Para saber mais sobre essa instituição,
basta acompanhar a página ©coletivomiettasantiago. A biblioteca virtual está disponível na própria
conta do Coletivo, no link apresentado na bio.

1.3 Contextualizações Nacional e Regional
Dentro da estrutura organizacional da Universidade, o Curso de Direito funciona no Centro

de Estudos Sociais Aplicados - CESA e tem dois Departamentos: o de Direito Público (PUB) e o de
Direito Privado (PRI). O Curso de Direito conta também com um Escritório de Aplicação de Assuntos
Jurídicos (EAAJ), órgão suplementar da UEL A coordenação didática do Curso é de competência
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do Colegiada. Em termos de continuidade, oferece pós-graduação lato sensu em diversas áreas
jurídicas, bem como no strictu sensu com os Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Negociai.

O Curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina está entre os melhores do Brasil.
O quadro docente é constituído de professores qualificados, sendo que grande parte titulada ou em
fase de titulação. No Exame Nacional de Cursos figura no rol dos melhores classificados, obtendo
conceito "A" em todas as avaliações realizadas, pelo MEC, tendo sido recomendado por diversas
vezes pela OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.

Possui um acervo bibliográfico específico de considerável monta distribuídos nas bibliotecas
vinculadas a Universidade, que podem ser consultados por toda população. .

No âmbito local e regional, o Curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina, presta
atendimento a comunidade por meio do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, realizando
milhares de atendimentos anuais (mais de 20 mil por ano), propondo e respondendo procedimentos
judiciais, administrativos e negociais e orientação jurídica aos necessitados.

Além deste, o Curso possui inúmeros projetos de pesquisa, ensino e extensão, promovendo
os mais diversos eventos para debate e consolidação do conhecimento jurídico, cujos trabalhos tem
sido objetivo de disseminação nacional, por meio de mídias digitais que tem permitido o acesso dos
conteúdos em todo o país por pesquisadores, académicos e interessados.

Igualmente, os académicos do curso tem se destacado nacional e internacionalmente em
competições jurídicas de diversas áreas tais como Penal e Processo Penal, Arbitragem, Direito
Internacional, entre outros.

O Curso celebrou convénios com Universidades do Exterior e possibilita aos académicos a
realização de intercâmbio pelo qual podem cursar um semestre em referidas instituições,
experienciando a prática e a legislação do país em que esteja situado.

Desta forma, os egressos do Curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina tem
alçado vagas em diversos Cursos de Mestrado e Doutorado em universidades nacionais e
estrangeiras, aprovação em concursos públicos nas mais diversas carreiras, aluando inclusive em
organizações internacionais, atém de ter historicamente a maior aprovação percentual no Exame de
Ordem regional, fato reconhecido em diversos rankings internacionais de avaliação de cursos.

2. JUSTiFICATiVA DA REFORMULAÇÀO
A reformulação do atuai PPC decorre da necessidade de creditação de 10% de carga horária

em atividades extensionisías, conforme Lei 13.005/2014 e Resolução CNE 7 de 18/12/2018.
Assim, uma vez que não houve alteração na carga horária total do curso, que se manteve

em 3780 horas, das quais 400 horas referem-se ao Estágio Supervisionado Obrigatório, houve a
necessidade de reavaliação das horas atribuídas às disciplinas, TCC e AAC para fins de incluir as
Atividades Extensionistas, oportunidade em que também revisou-se o conteúdo das ementas, a
alocação das disciplinas nas séries reestruturando-se as grades, o uso de tecnologias de informação
e comunicação e de metodologias ativas.

Além da creditação mencionada,foi a oportunidade de realizar a primeira revisão ao texto
aprovado em 2017, que foi tomado por base para a redaçãõ desta proposta e que previa uma revisão
bienal de todo o conteúdo do Projeto, atüaiizando as ementas quê necessitassem em razão de
novos diplomas legislativos, bem como ante a possíveis revogações de normas até então vigentes.
Por esta razão foram revistos todos os itens, reformuiada a redaçao em alguns deles visando maior
clareza e precisão.

Outra necessidade encontrada foi a harmonização do PPC em seu conteúdo, eixos de
formação e disciplinas de forma a atender ao Plano de Desenvolvimento Institucional e aos demais
documentos oficiais, caso em. que até mesm.p npmenclaturas e identificações vieram a ser
padronizadas no texto. • . "'• " .. . -
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Por fim, cumpre ainda pontuar que o novo texto buscou fixar a identidade do curso,
compreendendo a graduação e as pós lato e stricto sensu, as quais de forma integrada visam à
formação do estudante como profissionais e pesquisadores, cidadãos socialmente responsáveis,
com forte base humanística e comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR
A avaliação diagnostica da organização curricular vigente tem sido feita pela CPA, cujos

dados tem sido avaliados pelo Colegiada, NDE e departamentos. Tendo em vista que o atual PPC é
bastante recente, não tendo sequer formado a primeira turma a partir do atual projeto, não ocorreu
qualquer alteração a seu texto até o presente momento. Contudo, a necessidade da reorganização
decorre de norma superior que determinou a creditação das horas para fins de Atividade
Extensionista.

Importante considerar que o curso de Direito conta atualmente em média de 1200 estudantes
regularmente matriculados. A cada vestibular são recebidos 240 novos ingressantes e ao término de
cada ano letivo a sociedade é contemplada com novos bacharéis.

Embora a taxa de evasão seja baixíssima, no Curso de Direito não existem vagas ociosas,
visto que em caso de retenções, transferências ou trancamentos, a prova anual de transferência
externa completa o total das vagas disponibilizadas, sendo, historicamente, o curso com maior
número de inscritos em referidos editais.

Igualmente, as médias de aprovação nos Exames para inscrição nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil são superiores à média estadual, por vezes com aprovação superior ao dobro
desta.

Figurando entre os cursos mais concorridos para o vestibular e obtendo consecutivamente
a nota máxima no Enade desde a sua criação pelo Ministério da Educação, o Curso conta com corpo
docente majoritariamente formado por Doutores, e uma intensa atividade de ensino, pesquisa e
extensão representada por projetos e programas vinculados às respectivas Pró-reitorias.

O curso também possui um vasto acervo composto por mais de 44 mil títulos de livros e
folhetos, além de teses e dissertações impressas e digitais e periódicos num total de 83.196 volumes
físicos e 217 arquivos digitais, alocados na biblioteca setorial do campus os quais são
complementados por mais 2431 títulos de livros e periódicos num total de 5981 exemplares
existentes na biblioteca setorial do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos.

Para conhecer mais dados do curso, a Proplan - Pró-reitoria de Pianejamento disponibiliza
em sua página, inúmeras e importantes informações e gráficos relativos a concorrência no vestibular,
resultados do ENADE, índice de evasão e reprovação por série, perfil do egresso, participação em
projetos de ensino, pesquisa e extensão, titulação docente e muito mais. Visite
http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/centros/2020/CENTRO_EM_DADOS_2020._10_06.p
df

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

Legislação Referente à criação, à autorização e ao Reconhecimento do Curso:
1. Criação: Decreto Estadual n. 2.781 de 04/06/1956
2. Implantação do Curso na UEL: 01/03/58
3. Reconhecimento: Decreto Federal n. 49.064 de 06/10/60 e Decreto Estadual 7747 de
05/09/2017

Legislação Referente ao Curso:
1. Constituição da República Federativa do Brasil:
2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n. 9.393/1996.
3. Lei n. 9131/1995
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4. Portaria do MEC n. 1886/1994.
5. Diretrizes Curriculares para o Curso de Direito: (Parecer CN.ES 055/2004)

Legislação que Regulamenta a Profissão dos Concluintes do Curso:
1. Lei n. 8906/1994
2. Lei Complementar 35/1979
3. Lei n. 8625/1993
4. PDI e demais normas institucionais

5. PERFIL ACADËMICO E PROFISSIONAL

O perfil profissional que o Projeto Pedagógico do Curso pretende formar é o de bacharéis
em Direito, como resultado da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão:

a) Com visão crítica, ética, humanista e com sensibilidade saciai para atuação nas mais
diversas áreas do Direito na sociedade em constante transformação;

b) Com conhecimento dos contextos sociais, culturais, económicos negociai, político e
filosóficos por meio da transdisciplinaridade;

c) Com capacidade para desenvolver formas judiciais e extrajudiciais de prevenção e
solução de conflitos individuais e coletivos, bem como implementação de boas práticas nas mais
diversas áreas jurídicas;

d) Capacitados à prática profissional ea investigação e pesquisa jurídico-científica;
e) Articulados com o contexto social, capazes de identificar e equacionar problemas, buscar

as soluções jurídicas e com atuação voltada à pacificação social.

6. OBJETIVOS
L6.1 Objetivo Geral

Formar bacharéis em Direito com conhecimento para atuar nas mais diversas áreas jurídicas
em uma sociedade mundialmente conectada e em consíaníe transformação.

6.2 Objetivos Específicos

Propiciar o acesso ao conhecimento Jurídico refietindo sobre questões humanistas e sociais
dentro de um contexto iocal, regional e mundial.

Estimular a reflexão sobre os problemas do contexto sócia! contemporâneo, em especial,
sobre questões regionais e nacionais proporcionando assim condições teóricas e práticas para o
exercício consciente e participativo da cidadania.

Incentivar, desenvolver e disseminar a investigação e a pesquisa científica, a partir da
análise dos fenómenos jurídicos, estimulando a participação no desenvolvimento económico e
sociocultural.

Promover a extensão como processo educativo, cultural e científico que articule o ensino e
a pesquisa de forma indissociável e viabilize a-aproximação entre a Universidade e a comunidade
externa.

Formar bacharéis capazes de atuar nas mais diversas áreas jurídicas com visão crítica, ética
e.humanista para realização de sua atividade.prpfissionaL utilizando de todos os mecanismos
lecnológicos disponíveis e que permitam atender importantes demandas.

Contribuir para a construção de uma sociedade participativa, igualitária e produtiva, em
consonância com os valores do Estado Democrático de Direito.
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7. FUNDAMENTAÇÀO TEÓRICA

L

O Curso de Graduação em Direito tem porobjetivo formar profissionais e pesquisadores,
cidadãos socialmente responsáveis com forte base humanística e principiológica, que sejam
comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito.

Consciente com seu papel de cidadão, o egresso do Curso de Direito da UniversidadeEstadual de Londrina estará preparado para a atuação profissional nas mais diversas áreas, assim
como, para a pesquisa científica em qualquer das atividades compreendidas em sua área de
habilitação amparado em uma postura reflexiva e visão crítica indispensáveis ao exercício daCiência do Direito.

O Projeto Pedagógico do Curso que ora se apresenta tem por escopo atender a um
processo de formação que se assenta em bases principiológicas e humanísticas para alcançar a
capacidade de análise crítica dos fenómenos sociais assim como da aplicação ética e competentedos conhecimentos adquiridos.

O primeiro passo do processo de aprendizagem se assenta no eixo de formação básica, no
qual se concentram as disciplinas voltadas ao desenvolvimento da capacidade de compreensão e
análise dos fenómenos jurídicos à luz do contexto social, económico, político e cultural, bem comovoltado à interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, com a importante e indispensável articulação
do saber jurídico com outras ciências sociais e humanas.

O Curso de Direito habilita o estudante ao exercício de várias profissões, portanto, em um
segundo momento, este passará a desenvolver atividades académicas voltadas à aquisição de
conhecimentos que o quaiifiquem para a inserção em setores profissionais distintos e fundameníaispara o desenvoivimento da sociedade brasileira.

Na formação profissionalizante são desenvolvidas disciplinas dogmáticas que buscam uma
formação que capacite o estudante para um sxei-cício responsável da profissão e da realização da
pesquisa científica. Para que isso ocorra é necessário o acompanhamento da evolução científica,
tecnológica e cuitura! dá sociedade.

Compreende-se o Direito como realidade dinâmica numa sociedade globalizada em
compasso com as modificações sociais, económicas é culturais, preservando a proteção aos direitos
humanos ea defesa do Estado Democrático de Direiio.Nesse sentido é fundamental proporcionarao estudante, conteúdos que atendam aos diferentes perfis de desempenho, no exercício das mais
variadas carreiras jurídicas e académicas. Destaca-se a formação integradora e multidisciplinar,
cujos conteúdos ultrapassam a própria área deconhecimento e capacitam para as mais diferentesatividades.

O Projeto Pedagógico do Curso, atendendo ao Plano de Desenvolvimento Institucional,prevê a integração com o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de
Londrina, que conta com o Mestrado e o Doutorado em Direito Negociai, além dos diversos cursos
de Especialização. A integração ocorrerá por meio de aíividades cpmplementares desenvolvidas
pêlos estudantes, bem como, pelo Trabalho de Conclusão de Curso.

No quinto ano do curso, o. estudante deverá escoiher na disciplina Estágio SupervisionadoObrigatório II uma área de atuação para o aprofundamento dos estudos. As áreas disponibilizadas
são: a) Direito Civil; Direito Processual Civi! e. Empresarial; b) Direito Penal e Processua! Penal e;c)Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e Direito da Ssguridade Sócia!; d) Direito Constitucional,
Adminjstrativo e Tributário, O estudante deverá escolher uma entre as. áreas citadas, na qualdesenvolverá prioritariamente suas atividades.

Observe-se a inserção: de novos conteúdos- na grade .curriQylar por exigência da legislação^/JQente_e_das transformaçoessociais,,tais comp: .Historiado D.ireito, Psicologia Social e Institucional,

nus Universitário: RodoviáÏdsò Garcia Cid (PR 445), Km_380_- Caixa PostaU 0.0^11^ CEP 86057-9
LONDRINA -'PARANA-- BRASU.

Internet http

Fonn. Código 11.764- FonnaloA4 (210x297)



<-^"&<9"'

LlNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl de LoNdmNA

PARANÁ

 

GOVERNO DO ESTADO

Sociologia, Antropologia, Direitos hlumanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Mediação,
Arbitragem, Direito do Consumidor e atividades extensionistas.

A formação prática proporciona ao estudante a possibilidade de exercitar o aprendizado do
conhecimento adquirido por meio das mais diversas atividades pedagógicas. Para a realização das
atividades práticas o estudante desenvolverá o estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório,
monitorias, eventos científicos, atividades académicas complementares, atividades de extensão e
pesquisa, distintas do Trabalho de Conclusão de Curso.

8. SISTEMA ACADÉMICO

a) Sistema Académico escolhido

^] Seriado Anual

D Crédito Semestral

Crédito Anual

b) Exame Final

Sim

Não

c) Se a escolha do Sistema Académico for Senado Anual e contemple a possibilidade de
Dependência (DA, DP, dependência no contraturno), explicitar as regras.

O estudante que, após a realização do exame final da disciplina, não obtiver nota suficiente
para a progressão na série, mas auferir nota igual ou superior a 3,0 (três) terá o direito de
cursar, no ano subsequente, a mesma disciplina, em caráter de dependência assistida,
desde que não exceda o limite estabelecido de até 02 (duas) disciplinas nessa condição, o
que acarretará sua retenção na série.

A avaliação do estudante que estiver cursando discipjina em regime de dependência deverá
obedecer os critérios estipulados pelo professor responsável, que poderá, inclusive, solicitar
a realização de prova em regime de contraturno.

£
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9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

9.1 Matriz Curricular

1a Série

Código Disciplina/Módülo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Disciplina
Essencial

6EC0096 Princípios de
Economia

anual 60 o

6PR1069 Direito Civil l - Parte
Geral

anual 60

o o o 60 i não

o o o o 60 não

6PUB061

Introdução ao
Estudo do Direito e

Hermenêutica
Jurídica

anual 120 o o o o 120 não

6PUB062 Direito

Constituciona!
anual 12,0 o o o o 120 não

6SOC155

6SOC156

Sociologia
20
sem

30 o o o o

Antropologia
ig

sem

6FIL132

6FIL133

Filosofia e

Argumentação

Ética

30 o

10 I
sem i
y

sem

30

30

6PR1070 História do Direito
2^

sem
30

o

o

o

o o

30

30

não

não i

o

o

G

--._^-.

o

Q

o

o

o

o

30

30

o

6PR1071

6PUB063

iniciação à

Metodologia da
Pesquisa Científica

em Direito

l?
sem

30 o o o o

30

30

não i
i

-—]

não i

não

não

Gestão de Conflitos l Anua! 60 o o o o 60 não

TOTAL 600
±

o o o o 600

*A= Anual; 13=1° Semestre; 2S =2° Semestre; B = Bloco

2a Série

Código

6 P R 1072

Disciplina/Mótíulo

Direito Civil II -
Obrigações e

Contratos

T

Oferta-

Carga Horária

Teor. • Prat. TP PCC

Anual 120 o a o

CH/EAD

o -

^
Disciplina
Essencial

Total

120 não

6PUB064 Direito

Constitucional II
Anual 120 o o o o 120 não

^
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6PUB065 Direito Penal Anual 120 o o o o 120 l não

6PUB066 Processo Civil de
Conhecimento

Anual 120 o o o o 120 não

6PR1073 Direito Empresarial
I

anual 120 o o o o . 120 não

Total 600 o o o o 600

*A= Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre; B = Bloco

3a Série

Código Dssciplina/Módulo

T

Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TP

T

PCC CH/EAD Total

Disciplina
Essencial

6PUB067
Processo Civil de

Execução e
Recursos

Anual 12.0 o o o o 120 não

6PUB068 Direito Penal II (Anual 120 o

6PUB069 l Direito do Trabalho | Anua! 120 o

o

o

o o 1201 não

o o

6PR1074 Direito Empresarial
II Anual 120 o o o o

120

120

não

não

j
6PR1075 Direito Civil III-

Famílias e Sucessões
Anual 120

Total 600

o

o

o

o

o o 120 não

o

*A = Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre; B = Bloco

4a Série

o
J_
600

T

Código Disciplina/Módulo Oterta*

Carga Horária

Teor.

6PUB070 Direito

Administrativo
anuai 120

Prat.

o

TP PCC
I

T

6EST442

Estágio
Supervisionado
Qbrigatório l

(PRI/PUB)

Anual

o o

CH/EAD

o

Tot.li

Disciplina
Essencial

-j
120 não

I

o 200 o o

6PR1076

Direito Civil IV -
Coisas e

Responsabilidade
Civil

Anual 120 o o o

o 200 SIM

o 120 não

6PUB071 Direito Processual
Penal Anual 120 o o o

6PUB072 Direito Penal Anual .60 o o o

o 120 não

o 60 não

6PUB073
Direito

Internacional

PúbÍico
Anual 60 o 0- o o 6Q não

6PUB074
l

Direito Processual
do Trabalho Anual 60

±
o o o o 60 não
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6PUB075
Direito Ambiental e

Urbanístico
Anual 60 o o o o 60 não

6TCC415
Trabalho de

Conclusão de Curso
I (PUB/PRI)

2°
sem

15 o o o o 15 SIM

Total 815 o o o o 815

*A= Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre; B = Bloco

5a Série

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Disciplina
Essencial

6EST443

Estágio
Supervisionado
Obrigatório II

(PRI/PUB)

Anual o 200 o o o 200 SIM

6PUB076 Direito Tributário | anual 120 o o o o 120 l não

6PR1077
Direito

Internacional

Privado
anual 60 o o o o 60 não

6PUB077 Filosofia do Direito | anual 60 o o o o 60 não

6PUB078 Direitos Humanos
1°

sem
30 o o o o 30 não

6PUB079 Direito da

Seguridade Social
anual 60 o o o o 60 não

6TCC416
Trabalho de

Conclusão de Curso
11(PUB/PRI)

12
sem

30 o o o o 30 SIM

6PS1099 Psicologia Social e
Institucional

19
sem

30 o o o o 30 Não

6PR1078
Direito do

Consumidor
2^

sem
30 o o o o 30 Não

6PUB080 Direito Financeiro [Anual 60 o o o o 60 l não

Total 680 o o o o 680
J

*A= Anual; 13=1° Semestre; 2S = 2° Semestre; B = Bloco

í
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

ATIVIDADE ACADËMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas/ Módulos (obrigatórias) 2850

Disciplinas / Módulos (optativas) o

Estágio 400

TCC 45

AAC 107

AEX Indicadas 302

AEX Livres 76

TOTAL I 3780
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9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditaçâo Curricular

As atividades extensionistas - AEx são realizadas ao longo da graduação - a partir da
primeira série, até a quinta série, fora do turno regular de aulas teóricas, e se dividem em AEx-
Indicada (obrigatória) e AEx-Livres (escolhidas pêlos estudantes).

A. AEx-lndicada (obrigatória)
As atividades extensionistas de natureza indicada serão obrigatórias, ou seja designadas

pelo Colegiada do Curso de Direito.
A atividade extensionista no campo jurídico contribui para a consolidação dos direitos

humanos e do interesse coletivo, social, político e difuso, por meio de educação jurídica à população,
assessoria e consultoria às entidades, associações, grupos ou movimentos sociais, bem como a
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, do idoso, das minorias étnicas e das mulheres
vítimas da violência doméstica.

As AEXs - Atividades Extensionistas Indicadas aos alunos de graduação de todas as séries,
em conjunto com os alunos da pós-graduação, serão ofertadas por meio de projetos ou programas
de extensão que ofereçam atendimento à população.

B. AEx-Livres (escolhidas pêlos estudantes)
As atividades extensionistas de natureza livre serão de escolha dos estudantes a cada ano

letivo, conforme definido pelas normas institucionais.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

O estudante deverá cumprir ao menos 107 (cento e sete) horas de Atividades Académica
Complementares - AAC, ao longo do curso, ficando a cargo do Colegiada do Curso a definição dos
critérios para atribuição de validação e carga horária para a atividade, dentre as permitidas pelo
artigo 28, II, do Regimento Geral da UEL, quais sejam:

a) cursos de extensão;

b) disciplinas eletivas;

c) disciplinas especiais;

d) estágios curriculares não obrigatórios;

e) eventos;

f) monitoria académica;

g) programas de extensão;

h) programas de formação complementar;

i) projetos de extensão;

j) projetos integrados;

k) projetos de pesquisa

I) projetos de pesquisa em ensino;

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - Fomiau A4 (210x297)



^1^
yâ

^"^

©SW.®W® [KQ) E£ÍM3@

9.3.3 Estágio curricular obrigatório

O Estágio Supervisionado Obrigatório de prática jurídica é Atividade Académica de Natureza
Obrigatória Especial e tem por finalidade proporcionar ao estudante de Direito o domínio de
habilidades inerentes ao exercício prático do conhecimento jurídico.

Será de caráter curricular obrigatório, fora do turno regular de aulas teóricas do estudante,
nos 4° e 5° anos do curso de Direito.

Com desempenho nas diversas áreas de atuação jurfdico-profissional, mediante uma
compreensão crítica do ordenamento jurídico e da produção criativa do Direito a partir da análise dos
fenómenos sociais, da interpretação dos instrumentos normativos e da pesquisa das melhores
alternativas para a solução dos conflitos, os estudantes cumprirão, com o Estágio Supervisionado
Obrigatório, importante etapa de sua formação académica e profissional.

Os futuros bacharéis de Direito estarão, ao final, preparados para os desafios inerentes à
atuação profissional e para o enfrentamento das mais diversificadas situações que exijam os
conhecimentos teóricos indispensáveis ao exercício das atividades jurídicas.

A formação jurídica obtida ao longo do curso, tem a ética como princípio basilar, pautada na
visão humanista e crítica, propiciando aos estudantes a compreensão de que são importantes
pressupostos na aplicação do Direito como instrumento de transformação e pacificação social.

O Estágio Supervisionado Obrigatório de prática jurídica será realizado no Escritório de
Aplicação de Assuntos Jurídicos (EAAJ), órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina,
subordinado administrativamente à Reitoria e vinculado academicamente ao curso de Direito, por
intermédio dos seus departameníos de Direito Público e de Direito Privado, e ao Centro de Estudos
Sociais Aplicados (CESA).

Obrigatorianiente supervisionadas pêlos docentes do curso de Direito, as atividades
abrangidas pelo Estágio Supervisionado Obrigatório terão por finalidade dotar o estudante das
habilidades profissionais inerentes ao exercício do Direito, reforçando o ensino humanista com
ênfase na cultura da tolerância, da pacificação social e da resolução de conflitos.

Para tanto, as atividades práticas desenvolvidas no Estágio Supervisionado Obrigatório
capacitarão o estudante a desempenhar uma intervenção consciente no sistema Jurídico nacional,
habiiitando-o a aplicar os métodos judiciais e extrajudiciais de prevenção e composição de litígios
individuals e coletivòs, valendo-se das iniciativas rie pianejarnento jurídico e negociação, mediação
e arbitragem. ' •

O Estágio Supervisionado Obrigatório cumprem importante papel pedagógico de educação
jurídica na formação académica dos estudantes; promovendo 'integração com o conteúdo teórico.

Desse modo, a assistência jurídica gratuitaoférecida à população'carente de Londrina peloEscritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos (EAAJ) übservará. dentre outras, as seguintes
diretrizes:

a) prestar à população carente orientação jurídica sobre os direitos e as garantias
fundamentais de modo a viabilizar o pleno exercício da cidadania;

b) editar material educativo, livros, revistas, cartilhas, com a finalidade de conscientizar a
população do conteúdo de seus direitos;

c) organizar seminários, cursos, palestras sobre direitos e matérias de interesse jurídico da
comunidade;

d) o EAAJ poderá estabelecer parcerias com os demais' cursos de graduação e pós-
graduação da UEL no desenvolvimento do estágio de prática visando a contribuição na formação
dos académicos e a qualidade dos serviços Jurídicos prestados à comunidade.

9.3.4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso de-Direito (TCC) é Atividade Acaüemica âe Natureza
Obrigatária e será desenvolvido em dois semestres, quais sejam: segundo semestre da 4a série e
primeiro semestre da 5a série, fora do turno reguiar de, aü!às teóricas. Deverá ser elaborado
jndiyidualmente, em forma de monografia ou artigo científico, constituindo-se em çpjn^onente^
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curricular obrigatório para obtenção do título de bacharel, seguindo as regras de Deliberaçãoespecífica.

O TCC poderá ser desenvolvido pelo estudante por meio de sua participação em programade formação complementar ë/ou projeto de pesquisa ou extensão, sob a orientação de um professordo Curso de Direito. Poderá também apresentar um projeto autónomo de TCC, sob orientaçãodocente.

O objetivo do TCC é demonstrar o grau de habilitação adquirido pelo estudante, oaprofundamento temático, fomentando o estímulo à produção científica, com regulamentação própria(Deliberação), aprovada conforme as exigências institucionais, contendo obrigatoriamente critérios,procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com suaelaboração. . .Os projetos de TCC deverão ter correspondência com as linhas de pesquisas aprovadaspêlos departamentos - Direito Público e Direito Privado - e com determinada área teórico-prática oude formação profissional do curso.
A avaliação do TCC dar-se-á na 4a e 5a séries e consistirá no alcance da média institucional,observados os critérios estabelecidos mediante Resolução,
Ressalta-se que o "Trabalho de Conclusão de Curso l" é essencial, sendo que a reprovaçãoacarreta a reíenção na série.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

O processo de avaliação íem por meta propiciar o aperfeiçoamsnto do Curso de Direito daUniversidade Estadual de Londrina, a metodologia do docente e o desempenho dos estudantes. Porisso, serão adotadas modalidades específicas e alternativas de avaiiaçáo, internas e externas, deforma sistemática, envolvendo o desempenho da reiação docente X discente, a parceria doestudante com a instituição e o docente, bem como o comprometimento e a inserção do Curso noprocesso de desenvolvimento político, económico e sociai.
Nesse sentido, a avaliação das atividades académicas dár-se-á mediante a aplicação dasseguintes técnicas e instrumentos, a saber:
a.-Provas escritas pbjetivas e/ou dissertaíivas, com ou sem consutías.
b.- Provas orais, desde que acompanhadas de registros específicos.
c.- Trabalhos reflexivos individuais e/ou em grupo, sobre temáticas e/ou bibliografia.
d.- Desenvolvimento de seminários sobre temáticas, teoriase/ou autores.
e.- Fichamentos, resenhas sobre temáticas, autores e/ou obras.
f.- Trabalhos e relatórios sobre atividades académicas de caráter teórico-práticp como;estudos de caso, situações-problema, pesquisas bibliográficas, temáticas teóricas e/ou empíricas.
g.- Outras formas de avaliação elaboradas, pêlos docentes, desde que aprovadas peloColegiado de Curso, devendo-se observar que as verificações de aprendizagem na forma nãoescrita devem, obrigatoriamente, utilizar regisíros adeqi-iados que possibilitem a instauração doprocesso de revisão. '

: No caso de disciplinas teóricas, fica estabelecido que, no mínimo 50% das avaliaçõesdeverão ser realizadas por meio de provas escritas, contendo questões objetivas e/ou dissertativassobre o conteúdo ministrado pelo docente.
O critério de avaliação e eontroie de frequência e a média final da atividade académica denatureza obrigatória especial, como as de Estágio Supervisionado Obrigatório e as de TCC, deverãoconstar dos regutamentos específicos. '
Os planos de ensino, a serem disponibilizadós aos estudantes no início do período ietivo,além dos conteúdos e das atividades, devem constar a metodoiogia rio processo de ensino-
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aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão submetidos e a bibliografia básica e
complementar.

A avaliação do estudante, realizada pelo docente, será expressada por meio de médias
variáveis de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo que ao final de cada período letivo será atribuída, em
cada disciplina ou atividade académica, uma média final resultante de no mínimo 02 (duas)
avaliações semestrais, independentemente de carga horária da mesma.

Considerar-se-á aprovado na disciplina ou na atividade académica o estudante que obtiver
média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
da carga horária prevista. Deve fazer exame final o estudante com média parcial igual ou superior a
3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis), e que não tenha sido reprovado por falta. O exame final, abrangendo
todo o conteúdo da disciplina, será realizado no período designado pelo calendário académico.

Assim, será considerado aprovado, após a realização do exame final, o estudante com
média igual ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a média do
exame final e que tenha, no mínimo, 75% de frequência. E, em caso de não comparecimento do
estudante ao exame final, a nota respectiva a ser atribuída a ele será 0,0 (zero).

O estudante que reprovar por nota ou insuficiência de frequência em até 2(duas) atividades
académicas será promovido para a série subsequente e cursará as reprovadas das séries anteriores
em regime de dependência assistida.

Ficará com a matrícula retida na série o estudante que:
l- reprovar simultaneamente em 1 (uma) ou mais atividades académicas por média e

insuficiência de frequência;

II - reprovar em mais de 2 (duas) atividades académicas por média ou insuficiência de
frequência.

A avaliação do estudante que estiver cursando disciplina em regime de dependência deverá
obedecer os critérios estipulados pelo professor responsável, que poderá, inclusive, solicitar a
realização de prova em regime de contraturno.

Será considerado reprovado na disciplina ou, em atividade académica, o estudante que após
a publicação da média parcial, obtiver o seguinte resultado:

Reprovado por Falta) quando não cumpriu 75% (setenta e cinco pora.- POR FALTA (RF
cento) de frequência.

b.- POR NOTA (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média parcial inferior a 3,0
(três), ou, após a realização do exame final, naquelas hipóteses em que tenha preenchido os
requisitos necessários para tanto, obter média final inferior a 6,0 (seis).

c.- POR FALTA E POR NOTA (RFN = Reprovado por Falta e por Nota), se estiver
simultaneamente nas duas condições anteriores.

As atividades académicas obrigatórias de natureza especial, como: Estágio Supervisionado
Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso devem atender aos objetivos do Projeto Pedagógico
do Curso de Direito, e terão sistemas de avaliação e controle de frequência definidos em
regulamentos próprios, aprovados pela Câmara de Graduação do CEPE.
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11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC D sim ^ não
anterior

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2026

Atividades Académicas do
Currículo Vigente

Código

Atividades Académicas do Currículo Proposto
Carga

Horária Nome da atividade académica

6EC0091
6EC0092

30
30

Carga
Horária

PRINCÍPIOS DE ECONOMIA
PRINCÍPIOS DE ECONOMIA

60
606SOC147

6SOC147
60
60

SOCIOLOGIA
ANTROPOLOGIA

30
306PR1056

6PUB037
60
30

DIREITO CIVIL l - PARTE GERAL
GESTÃO DE CONFLITOS

60
606PUB043

6PUB045
120
120

PROCESSO CIVIL DE CONHECIMENTO
PROCESSO CIVIL DE EXECUÇÃO E

RECURSOS
6PUB052
6PR1063

30
120

DIREITO FINANCEIRO
DIREÍTO C!VÍL ÍV - COISAS E
RESPONSABiLIDADE CIVIL

120
120

60
120

6PUB058
6PR1064
6PUB059

60
60
co

AEX
AEX
AEX

60
60
60iAS DEMAiS ATIVIDADES/DISCiPLINAS NÃO FORAM ALTERADAS EM CH OU DISTRIBUIÇÃO,

POSSUINDO SUA EQUIVALENTE DE MESMA T!TULAR!DADE, CÓDIGO E CARGA HORÁRIA.

12. EXPLICITAÇAO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

j O Sistema de Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Direito desta Universidadej assimila de forma integrada três tipos de avaliações: (1) avaliação do corpo docente; (2) avaliaçãodo corpo discente, (3) avaliação instituciona!. . :
(1) A avaliação do corpo docente deverá ser feita, preferencialmente, a cada semestre,acompanhado pelo colegiada do curso e pêlos Departamentos do Curso de Direito, considerando,

sobretudo, o processo de ensino-aprèndizagem, a carga horária das disciplinas e atividades
complementares, as a'iretrizes do curso e o grau de erivolvimento dos professores em atividades depesquisa e extensão;L
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(2) A avaliação do corpo discente deverá ser feita pêlos professores do Curso de Direito
avaliando questões relativas ao processo de ensino e aprendizagem tais como assimilação de
conteúdo, comportamento em sala, engajamento nas questões do curso e participação em projetos
de ensino, pesquisa, extensão e eventos.

(3) A avaliação institucional deverá'ser realizada anualmente, considerando os seguintes
pontos:. . ^ . • :. • . . ..

Aspectos pedagógicos, académicos e administrativos, envolvendo o colegiado, os
Departamentos de Direito e o Escritório de Aplicação;

Estrutura Física; : . .
Auto-avaiiação dos corpos docente, discente e técnico-administrativo.
Os instrumentos específicos de avaliação - docente, discente e institucional - serão

definidos em conjunto por Comissão a ser designada pelo Colegiada de Curso e Departamentos,
garantida a representação prevista nas normas da Instituição.

Atender-se-á também aos relatórios da Comissão Própria de Avaliação da Universidade
Estadual de Londrina.

I

À
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ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

Denominação: 6PUB063 - Gestão de Conflitos

Eixo de Conhecimento: Formação Básica

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito (x) Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: (x) sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) 60 Teórica ()__ Prática () Total: 60 h

Ementa: Teoria do Conflito; Sistema multiportas; acesso à justiça e cultura de
paz; Teoria da Negociação; Teoria Gera! da conciliação; Teoria Geral da
mediação; das normas processuais civis; da função jurisdicional; dos sujeitos do
processo; Teoria Geral da Arbitragem; Dispute Boards
Forma de Desenvolvimento da Atividade: disciplina.

Denominação: 6PRÍ069 - Direito Civil l - Parte Geral

Eixo de Conhecimento: Básica

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de
Departamento:

Concordância do Departamento quanto ao
mérito Q Sim () Não Concordância do Departamento

quanto à Carga Horária: () sim ()
Não

Forma de,Oferta: Anua!.

/
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Carga Horária: (x) 60_ Teórica (). Prática () Total: 60

Ementa: Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. Introdução ao
Direito: Direito Objetivo e Direito Subjetivo. Direito Civil Constitucional. Direito
Civil, conteúdo. Código Civil, estrutura. Relação Jurídica. Situação Jurídica.
Pessoa natural: Personalidade e capacidade. Direitos da Personalidade.
Pessoa jurídica. Domicílio. Bens. Negócio jurídico: classificação, pressupostos,
requisitos e prova. Defeitos do negócio jurídico. Ineficácia e invalidado -
nulidade, anulabilidade e inexistência. Atos ilícitos: Prescrição. Decadência.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB071 - Iniciação à Metodologia da Pesquisa Científica em
Direito

Eixo de Conhecimento: Formação básica

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito Q Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária; () sim () Não

Forma de Oferta: semestral

Carga Horária: () Teórica ()___ Prática () Total 30

Ementa: Fundamentação. Conceitos estatísticos e metodológicos. Atitudes
cientificas do pesquisador. Aháiise de dados de pesquisa. Coleta e
gerenciamento de dados. Metodologia qualitativa. Operacionalização. O
Trabalho Científico. Os instrumentos-de investigação. A escolha do tema. A
elaboração do Plano. A Redação. O texto definitivo. Apresentação gráfica e
sustentação da monografia.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: discipHna

Denominação: 6PR1070 -.História do Direito.
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Eixo de Conhecimento: Formação Básica

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Semestral

Carga Horária: (x) 30 Teórica (). Prática () Total: 30

Ementa: O Direito na Antiguidade. Direito Grego. Direito Romano. Ensino de
História e Cultura Afro Brasileira, Africana e Indígena. Idade Média. Idade
Moderna. Idade Contemporânea. História do Direito no Brasil.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB062 - Direito Constitucional l

Eixo de Conhecimento: Formação Básica

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica ()_ Prática () Total: 120

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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Ementa: Ciência Política. Política e Direito. Sociedade. Elementos da
Sociedade. Origem da Sociedade. Teoria da Origem Natural da Sociedade.
Teoria da Origem Contratual da Sociedade. A teoria geral do Estado: conceito,
objeto, fontes, métodos. Formas de Estado. Formas de Governo. Teoria da
separação dos poderes. Sistemas de Governo. A constituição.
Constitucionalismo. Classificação das constituições. Poder Constituinte. Poder
reformador e limites de reforma. Uma nova Constituição e o ordenamento
jurídico anterior. Princípios fundamentais do Estado brasileiro. Direitos
Fundamentals: conceito, características, evolução história e aplicabilidade.
Direitos Individuais. Direitos Sociais. Nacionalidade e Direitos Políticos. Partidos
Políticos. Relações Etnico-raciais.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB061 - Introdução ao Estudo do Direito e Hermenêutica
Jurídica.

Eixo de Conhecimento: Formação Básica

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica ()_ Prática () Total: 120

Ementa: Noção de Direito: Definição e elementos. Direito e Ciências afins. Direito
e Moral. Jusnaturalismo. Positivismo Jurídico. Teorias Críticas. Norma jurídica:
classificação, validade, vigência e eficácia. Ordenamento jurídico: unidade,
coerência e completude. Direito objetivo: direito público e direito privado. Direito
subjetivo. Relação jurídica. Fontes do direito. Princípios gerais do direito.
Hermenêutica e interpretação jurídica. Aplicação do direito e críticas
contemporâneas

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina
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Denominação: 6FIL132 - Filosofia e Argumentação

Eixo de Conhecimento: Formação básica

Departamento Responsável: FIL Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: semestral

Carga Horária: (x)_30_ Teórica (). Prática () Total: 30

Ementa: A retórica na filosofia antiga; a relação entre retórica, dialética, ética e
política; diferentes argumentos de persuasão; géneros de retórica; o debate
coníemporâneo sobre as teorias da argumentação.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Discipiina

Denominação: 6FIL133 - Ética

Eixo de Conhecimento: Formação Básica

Departamento Responsável: FIL V/isto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordânç.ia do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: semestral

Carga Horária: () 30___ Teórica ()_ Prática () Total. 30

A
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Ementa: A distinção entre ética, moral e dirertó, e as principais correntes da ética
normativa.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6EC0096 - Princípios de Economia

Eixo de Conhecimento: Básica

Departamento Responsável: ECO Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anua!

Carga Horária; (x) 60 Teórica ()____ Prática () Total: 60

Ementa: Conceitos básicos de Ciências Económicas. Noções de
Microeconomia: teoria do consumidor e da firma; estruturas de mercado. Noções
de Macroeconomia: agregados macroeconômicos; setor externo; políticas
económicas; conceito de inflação; Seíor púbiico; fundamentos de
desenvolvimento económico.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6SOC155 - Sociologia

Eixo de Conhecimento: Básica

Departamento Responsável:
soe

Visto do Chefe dê Departamento:

i
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Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: semestral

Carga Horária: () 30_ Teórica (). Prática () Total: 30

Ementa: Sugestão: A sociologia como ciência. Principais correntes do
pensamento sociológico. Estratificação e estrutura de classes. Ideologias. As
relações da Sociologia com o Direito: os fatos sociais e os fatos jurídicos. O
desenvolvimento da ideologia jurídica. O Direito como instrumento de
transformação social: os direitos sociais.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6SOC156 - Antropoiogia

Eixo de Conhecimento: Básica

Departamento Responsável: SOO Visío do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma.de Oferta: semestral

Carga Horária: () _30_ Teórica ()_ Prática () Total: 30
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Ementa: Sugestão: Cultura.Diferenças cuiturais, monismo e pluralismo jurídico.
A emergência de novos sujeitos e novos direitos. Conflitos e contratos numa
perspectiva antropológica. Antropologia e Direitos Humanos.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PU064 - Direito Consíitucionai li

Eixo de Conhecimento: Profissionallzante

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento J Concordância do Departamento quanto à
quanto ao mérito Q Sim Q Não | Carga Horária: (') sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: ()._120 Teórica ()__.__ Prática^), Total: 120

Ementa: Norma jurídica constitucional: apiicabilidade da norma . jurídica
constitucional; hermenêutica jurídica aplicada à constituição. Sistema jurídico
constitucional. Estado Federal: União; Estados; Distrito Federal; Municípios;
intervenção federai; repartição de competências. Separação de Poderes. Poder
Legislativo: organização e estruturação. Comissões Parlamentares. Estatuto dos
Congressistas. Processo Legislativo. , Poder Execülivo. Princi'p'os da
AdministraçãQ Pública. Responsabilidade do Presideníe da República. Poder
Judiciário. Estatuto da magistratura. Garantias do Poder Judiciário. Funções
Essenciais à Justiça. Estado de defesa e Estado de sítio, Çpntroie .de.
Çonstitucionaiidade. .

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

wm

BusUniversitârio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa PostalJO^.0^1 ;
r.ONDRINA- PARANÁ - BRASII

- CEP 86057-970 - Internet http:;

Form. Código 11.764 - Fomiato A4 (210x297)



LJNIVERSÍdAdE
ESTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Denominação: 6PR1072 - Direito Civil II - Obrigações e Contratos

Eixo de Conhecimento: Profissiônalizante

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anua!

Carga Horária: () _120_ Teórica ().. Pratica.() .Total120

Ementa: Das Obrigações em Geral. Das diferentes Modalidades de
Obrigações. Da cessão de crédito e da assunção da dívida. Do adimplemento
das obrigações. Dos meios indiretos para a extinção das obrigações. Do
inadimpiemento das obrigações. Teoria Geral dos Contratos. Princípios.
Classificações. Relações Contratuais. Elementos. Formação e Extinção.
Contratos sm espécie. Compra e venda, doação e mandato.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: DiscipSina

1

Denominação: GPR1073 - Direito Empresarial l .

Eixo de Conhecimento: Profissionaiizante

Departamento ResponsáveS: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não Conoordancia do Departamento quanto à

Carga Horária: () sim () Não .
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Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (x) 120__. Teórica (x)_ ..Prática () _. _ Total 120

Ementa: Direito de empresa, teoria geral, histórico, teoria da empresa,
empresário individual, estabelecimento, nome empresarial, registro e
escrituração. Declaração de Direitos e Liberdade Económica. Direito societário,
aspectos gerais, sociedades simples e empresárias, tipos societários. Contratos
Mercantis, categcrização e tipos contratuais. Meios de pagamentos e direito
cambiário, características gerais, títulos de crédito em espécie.

Forma de Desenvolvimento da Atividade:120

Denominação: 6PUB066 - Processo Civil de Conhecimento

Eixo de Conhecimento: Prof!SS!ona!izante

Departamento Responsavei: PUB Visto do Chefe de Dpp.artamento:

Concordância do Departamenío
quanta ao mérito () Sim () Não

:• .:.

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (x) 120__ Teórica ()_ Prática () _ Totái: 120

Ementa: Dos Aios Processuais. Da tuteia provisória de urgência e evidência. Da
formação, da suspensão e da ©xtinçao. do processo. Do processo de
conhecimento. DQS prQceclimentos especiais. . . ,. , ,; ;

Forma de Desenvolvimento da Ativiáade: Disciplina

l
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Denominação: 6PUB065 - Direito Penal l

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: Pub Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica ()_ Prática () Total: 120

Ementa: Teoria da norma penal - Introdução ao Direito Penal. Conceito e função
do Direito Penal. Princípios. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Teoria
do delito - classificação dos crimes. Conceito de crime. Teoria da conduta.
Tipicidade. Antijuridicidade. Culpabilidade. Tentativa e Consumação. Concurso
de pessoas: autoria e participação. Teoria da pena - noção, teoria, fins.
Dosimetria da pena. As penas do Direito Penal Brasileiro. Circunstâncias
modificadoras da pena. Individualização das penas. Medidas de Segurança.
Efeitos da condenação. Punibilidade e causas extintivas.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PR1075 - Direito Civil III - Família e Sucessões

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: Pri Visto do Chefe de Departamento:
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Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica ()_ Prática () Total: 120

Ementa: Direito de Família. Casamento. Regime de Bens. União Estável.
Dissolução de Sociedade Conjugal. Divórcio. Parentesco. Poder Familiar.
Filiação. Adoção. Guarda. Alimentos. Tutela e Curatela. Direito das Sucessões:
Conceitos e Princípios. Sucessão Legítima. Sucessão Testamentária. Inventário
e Partilha.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PR1074 - Direito Empresarial II

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta:Anual

Carga Horária: ()120 Teórica (x)_ Prática () Total: 120



Ementa: Direito concursal, recuperação de empresas judicial e extrajudicial,
falência. Empresa Rural. Propriedade intelectual, direito industrial, direito autoral,
software. Noções de direito económico e concorrencial.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB067 - Processo Civil de Execução e Recursos

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (120) Teórica ()_ Prática () _120_ Total.

Ementa: Do cumprimento de sentença. Do processo de execução. Dos
processes nos Tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais.

Forma de Desenvolvimento da Atividade:Disciplina

Denominação: 6PUB068 - Direito Penal II

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante
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Departamento Responsável: PUB Visto dQ Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito (), Sim-Q Não Concordância do Departamento

quanío à Carga Horária: () s.im ,()Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica (). _ Prática () __ Tola!: 120

Ementa: Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o património. Dos
crimes contra a propriedade imaterial. Dos crimes contra a organização do
trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos
mortos. Dos crimes contra a dignidade sexuai. Dos crimes contra a família. Dos
crimes contra a incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos
crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública.

Forma de Desenvojvimento da Atividade: Djsclpijna

Denominação: SPUB069 - Direito do Trabaiho

Eixo de Conhecimento: Profissionaíízante

Departamento Responsávei: PUB Visto cio Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não Concordância do Departaménío quanío à

Carga Horária: (). sim () Não

Forma de Oferta: Anual

i
Carga Horária: (x) 120 Teórica ()„ Prática () Total 120

^K
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Ementa: Introdução ao Direito do Trabalho: o trabalho no contexto da história e daeconomia política. Relações de trabalho e seus sujeitos. Relações de trabalho,relação de emprego e paradigmas jurídicos. Contratos especiais de trabalho. Salárioe Remuneração. Duração. Direitos da personalidade nas relações de trabalho esistema constitucional de. tutela dos direitos fundamentais nas relações de trabalho.Meio ambiente do trabalho, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.Terminação do contrato de trabalho. Estabilidade no direito comparado e no sistemabrasileiro. Direito Coletivo do Trabalho. Mundiálização dó capital e novosparadigmas do trabalho.

Forma de Desenvolvimento da Ativfoade: discipiina

Denominação: 6PUB075 - Direito Ambiental e Urbanístico

Eixo de Conhecimento: Profissionaiizante

Departamento Responsáve!: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não Concordância do Departamento quanto à

Cáraa Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

.':

Carga Horária: (60) Teórica ()____ Prática () Total: 60

Ementa: O meio ambiente: conceito e abprdagem multidisciplinar.Desenvolvimento sustentável. Fundamentos e princípios do direito ambieníal.Ordem constitucional do meio ambiente. Política nacional do meio ambiente.Proteçâo dos bens ambientais. Responsabiiidade ambiental. Ordem ambientalinternaciona!. A nova ordem jurídico-urbanística: evoiução, fundamentos econceitos. Função social da cidade e da propriedade urbana. Estatuto da Cidadee Plano Diretor. Gestão democrática das cidades. Aplicabilidade do direitourbanístico e do direito .ambienta!. Ações judiciais e admjnistratjvas ambientais eurbanísttcas. Políticas de Educação Ambiehtai.

-C^Un,ve^n,:^.C..oO,^^^,^^^P^^^.O.^-^
Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



Forma de Desenvolvimento da Atividade:disciplina

Denominação: 6EST442 - Estágio Supervisionado Obrigatório l

Eixo de Conhecimento: Prático

Departamento
PRI/PUB

Responsável: Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) 200 Teórica ()_ Prática () Total: 200

Ementa: Estatuto da OAB e Código de Ética. Normas processuais civis. Função
jurisdicional. Sujeitos do processo. Atas processuais. Tutela provisória de
urgência e evidência. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo
de conhecimento. Procedimentos especiais. Cumprimento de sentença.
Processo de execução. Processos nos Tribunais e dos meios de impugnação
das decisões judiciais. Mecanismos alternativos de solução de conflitos e
prevenção de litígios.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Estágio Supervisionado Obrigatório

Denominação: 6PR1076 - Direito Civil IV - Coisas e Responsabilidade Civil

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

t ;



Concordância do Departamento
quanta ao mérito (x) Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica ()_ Prática () Total: 120

Ementa: Direito das coisas. Noções gerais. Posse. Direitos Reais. Propriedade
em geral. Direitos de vizinhança. Condomínio. Direitos Reais Sobre Coisas
Alheias de Fruição, de Aquisição e de Garantia. Concessões. Aspectos Gerais
Processuais para o Exercício da Posse e dos Direitos Reais. Responsabilidade
Civil. Aspectos notariais e registrais.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB079 - Direito da Seguridade Social

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: () 60_ Teórica ()_ Prática () Total: 60

l
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Ementa: Evolução Histórica do Direito Previdenciário. Seguridade Social.
Saúde. Assistência Social. Benefício Assístencial de Prestação continuada para
o Idoso e para a Pessoa com Deficiência. Regimes de Previdência Social.
Regimes Próprios. Regimes complementares. Regime Geral de Previdência.
Espécies de Aposentadoria. Espécies de Benefícios por Dependentes. Seguro
desemprego. Salário Maternidade e Salário Família. Auxílio-doença e Auxílio-
acidente. Benefícios acidentários e Reabilitação profissional. Processo
Administrativo Previdenciário. Previdência Complementar.
Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB071 - Direito Processual Penal

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: () 120 Teórica ()____ Prática () Total: 120

Ementa: Das noções preliminares do processo penal. Da lei processo no tempo
e no espaço. Dos princípios constitucionais processuais penais. Da investigação
criminal. Da ação penal. Da ação civil "ex delicto". Da jurisdição e competência.
Das questões prejudiciais e dos processos incidentes. Da formação,suspensão
e extinção do processo penal. Dos protagonistas da justiça penal. Do tempo e
da forma dos atas processuais. Da prova em matéria processual penal. Da prisão
provisória, das medidas cautelares diversas da prisão e da liberdade provisória.
Da sentença penal. Dos ritos processuais: comuns e especiais. Do Juizado
Especial Criminal. Do tribunal do júri. Dos recursos e ações de impugnação em
matéria processual penal.

Forma de Desenvolvimento da Ativldade: Disciplina

í

ms Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km_380_- Caixa Postal^l 0.0^1 ; ^ CEP 8605^
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Denominação: 6PUB072 - Direito Penal 1!1 I; .

Eixo de Conhecimento: Profissionalizaníe ;1

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

".•'..'

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento
quanto à Carga Horária: () sim ()Não

Forma de Oferta: Anua!

Carga Horária: () 60 Teórica ()„ Prática () Totai: 60

Ementa: Ementa: Lei 5.970/73 - Crimes de trânsito; 9.503/1997 -Crimes contra
o sistema financeiro nacional; 7.716/89 -Crimes de Preconceito; 8.072/90 -
Crimes hiediondos; Lei 8.137/90 - Crimes contra a ordem tributária; Lei 9.605/98
~ Crimes Ambientais; Lei 9.613/98 - Lavagem de Dinheiro; Lês 11.343/2006 -
Lei de Drogas; Lei 12.850/13 - Organização criminosa; Lei 11. 340/2006 - Lei
Maria da Penha.

Forma de Desenvoiviménío da Atividade: Discipilna

Denominação: 6PÜB073 - Direito iníernacion.ai Público

Eixo de Conhecimentos Profissiona!izante:

Departamento Responsável: PUS Visto do-Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento
quanío à Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual:; •"/•: ^^ ':.

í

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10 011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
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Carga Horária: (x) 60_ Teórica ()_ Prâtiõa () Total: 60

Ementa: Noções epistemológiças. Fontes. Pessoas e atores internacionais.Espaços internacionais. Relações internacipnais. e seus interlocutores. Teoriados conflitos internacionais (conflitos em gera! e a guerra). Direito Humanitário.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB074 - Dirsito Procsssuat do Trabalho

Eixo de Conhecimento: Profissionaiizaníe

Departamento Responsável: PUB Vicio do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não Concordância do Departamenío quanto à

Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual
;

•:'-"';>;
,'•• . • ;'

Carga Horária: (x) 60 Teórica (). Prática O _..__.___ Total: 60

Ementa: Princípios e singularidades do Direito Processual do Trabalho.Organização da Justiça do Trabalho. Procedimentos nosjitígios jndividuais ecoletivos. Petição inicial, resposta do réu e'sentença. Das provas no Processodo Trabalho. Recursos no Processo do Trabalho. Nulidades dos atosprocessuais. Processos de execução. Ação rescisória e mandado de segurançano processo do trabalho. Outras ações cíveis admissíveis no processo dotrabalho. . .

Forma de Desenvolvimento da Atjvidâde: discspiina

Denominação- 6PUB070- - Direito Admínisíraíivo

Campus UDÍver«tório: Rodovia Celso Garcia Cict(PR445), Km^SO^-C,;x> Po^aOl;; CEP 86057-970 - lutemrt http:,LONDRINA -'PARANA - BRASIL- _ •Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297')
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Eixo de Conhecimento: Profissionatizante

De.partamento Responsável: PUB Visto do Chefe de .Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim~() Não Cbncordância do Departamento

quanto à Carga Horária: () sim () Não-

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (X) 120 Teórica ()__ Prática () __ Total: 120

Ementa: Conceito, evoiução, 'mportância. Princípios da Administração Pública.Administração Púbiica Direía e Indireta. Regime jurídico-administrativo. Poderes
da Administração Pública. Poder de Polícia. Agentes Públicos. RegimeConsíitucionai dos Servidores Públicos. Processo Adminislraíiyo. Processo
Administrative Disciplinar. Atos administrativos. Invalidade dos Atos
Administrativos. Licitação. Contraio admjnistratlvo. Serviço Público. Concessão
e Permissão de Serviço Púbiico. Bens Púbjícos. Iníervenção do Estado naPropriedade. Desapropriação. Responsaoilldade CiviS do Esíado. Controie daAdministração Pública.

Forma de Desenvoivimento da AtJvidade: Discjpi'ina "1

Denominação: 6TCC415 - Trabaiho de CcricJusão de Curso

Eixo de Conhecimento:Práíico

Departamento Respohsávë!:
PUB/PRt

.--».—

Visto do Chefe de Departamento:

Concordância dó Departamento
quanta ao mériío () Sim () Não

• ;.i

Concordâricia do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim O Não

Forma de Oferta: Semestral

< >
Campus Univeratário: Rodovia Celso Garcia Cid_(PR445),-Kn^380^- Cam Pos&l^^OH^ ^ CEP 86057-970 - Internet http-LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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Carga Horária: (x) 15 Teórica ()_ Prática () Total: 15

Ementa: Uso da informação em Direito Público ou Direito Privado. Elaboraçãode trabalhos científicos. Normalização Bibliográfica.

Forma de Desenvolvimento daAtividade: disciplina

Denominação: 6EST443 - Estágio Supervisionado Obrigatório !!

Eixo de Conhecimento: Formação Prática

Departamento
Responsável: PRI/PUB Visto dos Chefes de Departamento:

Concordância do. Departameriío
quanta ao mérito () Sim () Não Concordância do Departamento

quanto à Carga Horária: () sim () Não
JL

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária:,() „.__.„ Teórica ()200 Prática (/() _,_„. Total: 200
.,:'Ementa:, Estaíuío da OAB e Código de Ética. Normas processuais ciyis. Funçãojurjsdicionaj. sujeitos tio processo. Aios processuais. Tuteia provisória de Íurgência e evidência. Formação, suspensão e extinção do processo. Processode conhecimento. Procedimentos especiais. Cumprimento, de sentença.Processo de execução. Processos nos Tribunais e dos meios de impugnaçãodas decisões jLidiciais. Mecanismos aiternaíivos de solução de confíitos eprevenção de iitígios.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Estágio supervisionado obrigatório

Denominação: 5PUB076 - Direito Tributário

Eixo de Conhecimento: Prof issionaiizaníe

~1"Departamenío Responsãvei: POB'. J yiètõ do.Chéfe dê Departamento: '

•i

,'

- Campus Universitário: Rodovia Cdso Gaicia Cid_(PR_445), Km 380^- Cam Po-.td^lO.Ol l ^ CEP 86057-970 - Internet http..//www.uel.brLONDRINA - PARANÁ - BRASILFoim. Código 11.764 - Formato A4 f210»2S71
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Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não Concordância do Departamento

quanto à Carga Horária: () sim ()Não
Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) 120 Teórica ()_ Prática () Total: 120

Ementa: Direito tributário. Fontes do Direito Tributário. Sistema Constitucional
tributário. Tributos e suas espécies. Norma Jurídica Tributária: HipóteseTributária e Relação Jurídica Tributária. Lançamento. Crédito Tributário:extinção, suspensão e exclusão. Garantias e Privilégios doCrédito Tributário. Administração Tributária. Impostos municipais, estaduais efederais. Elisão e Evasão Fiscal. Contencioso Administrativo e Judicial.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PR1077 - Direito Internacional Privado

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante.

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não Concordância do Departamento quanto à

Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (60) Teórica ()_ Prática () Total: 60

•í

"Campus Uriversitário: Rodovia Celso Garcia Cid_(PR 445), Km^80^- Caixa Postol^l 0.0^1; ^ CEP 86057-970 - Internet bUp:/LONDRINA - PARANA - BRAS1L_ vw.uel.br
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Ementa: Noções Epistemológicas. Fontes. Direito Intertemporal e interespacial.Elementos de Conexão. Conflito de Leis no Espaço. Aplicação, Prova eInterpretação do Direito Estrangeiro.. Direito Civil e sua dimensão internacional.Pessoa Jurídica no Direito Internacional Privado. Condição Jurídica doEstrangeiro; Cooperação Judiciária Internacional. Direito do ComércioInternacional. Contratos Internacionais do Comércio. Arbitragem ComercialInternacional. Processo de Integração Regional.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6TCC416 - Trabalho de Conclusão de Curso II
Eixo de Conhecimento: Prático

Departamento
Responsável: PRI/PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do
Departamento quanto ao
mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à CargaHorária: () sim () Não

Forma de Oferta: semestral

Carga Horária: (x) 30 Teórica ()_ Prática () Total: 30

Ementa: Orientaçãoda Monografia. Sustentação da Monografia.
Forma deDesenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB077 - Filosofia do Direito

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável:
pub Visto do Chefe de Departamento:

'í jl
C^^^:^,Ce.oO^^^^^^-^;-—-°-'-et^~'-brFnrm C.Mi
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Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga hlorária: () sim () Não

Forma de Oferta: anual

Carga Horária: (x) GOTeórica ()_ Prática () Total: 60

Ementa: Filosofia e Filosofia do Direito. Contexto histórico da filosofia do direito.
Filosofia do Direito, Ciência do Direito e Linguagem. Pensamento Clássico e
Pensamento Crítico em Filosofia do Direito. Direito e complexidade. Tendências
Contemporâneas em Filosofia do Direito.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PUB078 - Direitos Humanos

Eixo de Conhecimento: Profissionalizante

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanto ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta:

Carga Horária: (x) 30 Teórica (). Prática () Total :30

Ementa: Introdução ao Estudo dos Direitos Humanos. Aspectos Sócio-Jurídicos.
Proteção dos direitos humanos no âmbito nacional, regional e universal. Direitos
h^umanos. Direitos Civis e Políticos. Direitos Económicos, Sociais e Culturais.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

•i í
CamDUS Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ud.br
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Denominação: 6PUB080 - Direito Financeiro

Eixo de Conhecimento: Profissionatizante

Departamento Responsável: PUB Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga hlorária: () sim () Não

Forma de Oferta: Anual

Carga Horária: (x) 60 Teórica ()_ Prática () Total :60

Ementa:0 Estado e a Atividade Financeira do Estado. Ciência das Finanças e
Direito Financeiro - Conceito, Objeto, Autonomia, Fontes, Princípios O
Património do Estado. Pianejarnento de Poiíticas Públicas. Gestão de Políticas
Públicas. Receita e Despesa. Orçamento Público. Elaboração e Execução
Orçamentaria. Controle e Fiscalização das Contas Públicas - Tribunais de
Contas, Ministério Público, Social. Crédito Público. Responsabilidade Fiscal.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

Denominação: 6PR1078 - Direito do Consumidor

Eixo de Conhecimento: Prof issionalizante

Departamento Responsável: PRI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento quanto
ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento
quanta à Carga Horária: () sim () Não

Forma de Oferta: Semestral

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid_(PR445), Km_380- Caixa PosalJO.OJl ; CEP 86057-970 - Internet http;//www.ael.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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Carga Horária: (x) 30 Teórica ()_ Prática () Total: 30

Ementa: Relações de consumo. Sujeitos. Direitos Básicos e Princípios dos
Consumidores. Responsabilidade Civil dos Consumidores e Fornecedores.
Decadência e Prescrição. Desconsideração da Pessoa Jurídica. Proteção ao
Consumidor contra práticas abusivas. Banco de dados e cadastro de consumo.
Cobrança de Dívidas. Contratos de Consumo. Superendividamento. Tutela
Administrativa e Sanções ao Fornecedor. Tutela Individual e Coletiva do
Consumidor em Juízo.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: disciplina.

Denominação: 6PS1099 - Psicologia Social e Institucional

Eixo de Conhecimento: profissionalizante

Departamento Responsável: PSI Visto do Chefe de Departamento:

Concordância do Departamento
quanta ao mérito () Sim () Não

Concordância do Departamento quanto à
Carga hiorária: () sim () Não

Forma de Oferta: semestral

Carga Horária: (x) _30_ Teórica ()_ Prática () Total: 30

Ementa: Concepção de humano na Psicologia Social. Relações entre indivíduo
e sociedade sob o enfoque da Psicologia Social. A constituição da subjetividade
no processo de produção e reprodução da vida social. Grupos sociais,
instituições e relações de poder. Psicologia Social e Direito: práticas
profissionais em uma abordagem crítica.

Forma de Desenvolvimento da Atividade: Disciplina

' -'; ; .
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ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE CONHECIMENTOS

Eixos de Conhecimento Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

% da Carga
Horária Total

BÁSICO
Introdução ao Estudo do Direito e

Hermenêutica Jurídica
História do Direito
Filosofia do Direito

Psicologia Social e Institucional

Princípios de Economia

Sociologia

Antropologia

Filosofia e Argumentação

Ética

iniciação à metodologia da pesquisa
científica em Direito

11,90%

PROFISSIONALIZANTE

i

Direito Constitucional l

Gestão de Conflitos

Direito Civil l - Parte Geral

Direito Civil II - Obrigações e contratos
Direito Civil III - Família e sucessões

Direito Empresarial l

Direito Empresarial II

Direito Civil IV - Coisas e
Responsabilidade Civil

Direito Internacional Privado

Direito do Consumidor

Direito Constitucional II

Direito penal l

Processo Civil de Conhecimento

Direito penal II

Direito do Trabalho ,

Direito Administrativo

Direito Processual Penal

64,68%

-^PU^==^^
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Direito penal III

Direito Internacional Público

Direito Processual do Trabalho

Direito Financeiro

Direito Tributário

Direito Humanos

Direito da Seguridade Social

Direito Ambiental e Urbanístico

Trabalho de Conclusão de Curso l

Trabalho de Conclusão de Curso II

PRATICA Estágio Supervisionado Obrigatório l

Estágio Supervisionado Obrigatório II

AEX Indicadas

AEX Livres

AAC

23,41%
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