PROJETO
PEDAGÓGICO (PPC)
Direito

Bacharelado em Direito
1. OFERTA DO CURSO

REGIME ESCOLAR
Seriado Semestral
CARGA HORÁRIA
3700 horas
DURAÇÃO MÍNIMA
10 semestres / 5 anos
MODALIDADE


Presencial: aulas presenciais, com uso predominante de metodologias
ativas em sala de aula e espaços de prática, além de disciplinas ofertadas
a distância por meio de ambiente virtual de aprendizagem, conforme
matriz curricular específica. Esta modalidade poderá conter oferta de
carga horária no formato de Ensino a Distância (EAD), de acordo com a
organização pedagógica e curricular, até o limite de 20% da carga horária
total do curso.



Presencial Flex: aulas presenciais, com uso predominante de
metodologias ativas em sala de aula e espaços de prática. Metodologias
on-line com suporte de ambiente virtual, oportunizando também aplicação
de metodologias ativas, interação, feedbacks, além de métodos
avaliativos, sempre com supervisão e acompanhamento de professores e
tutores. Tudo conforme matriz curricular específica. Esta modalidade
poderá conter oferta de carga horária no formato de EAD, de acordo com
a organização pedagógica e curricular, até o limite de 40% da carga
horária total do curso, de acordo com a Portaria n.º 2.117, de 6 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC).

ATOS AUTORIZATIVOS DO CURSO E ÚLTIMOS RESULTADOS DE
AVALIAÇÕES REALIZADAS PELO MEC

Criado por meio do Decreto Federal s/n, de 24/12/1991, DOU sn, de 27/12/1991,
Seção 1, p. 30600 e implantado em 1992, o Curso de Direito da Universidade
Potiguar (UnP) é o primeiro ofertado por uma Instituição de Ensino Superior
privada no Estado do Rio Grande do Norte. Sua renovação de reconhecimento
mais recente foi através da Portaria Ministerial nº 212, de 25/06/2020, DOU nº
128, de 07/07/2020, Seção 1, p. 131-137.

2. APRESENTAÇÃO E DIFERENCIAIS DO CURSO
O curso de bacharelado em Direito abrange, de forma harmônica e equilibrada,
as dimensões dogmática e zetética do pensamento jurídico. A formação
contempla as diversas técnicas de resolução de conflitos, bem como os
mecanismos de prevenção, a eles inerentes. Pondera também a dimensão
crítica do pensamento jurídico para além do legalismo anacrônico e do
extremismo ideológico.
Ao operador do Direito cabe um papel ativo em nossa sociedade, que, mediante
o panorama da globalização mundial, não superou ainda a pobreza, a violência
e o desenvolvimento desigual. As demandas e lógicas do mundo econômico, ao
incentivarem a dominação dos aspectos da vida humana, exigem do profissional
do campo do Direito alto grau de resiliência e sagacidade.
Dessa forma, o curso de bacharelado em Direito fomenta o desenvolvimento de
competências e habilidades múltiplas de seu discente, tendo como base o
fortalecimento da sociedade civil, o problema dos direitos humanos e a
intervenção profissional em contexto regional e global. Portanto, entrega à
sociedade egressos com domínio para atuar com embasamento sólido na
resolução de conflitos e na transformação da realidade social.

3. PÚBLICO ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar
competências profissionais na área do Direito. O mercado tem se comportado
de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que podem ocupar
posições de trabalho nos setores público e privado, com manejo do sistema
jurídico nacional, habilitando o egresso à prática jurídica efetiva, fundamentada
teoricamente.
O bacharel tem a possibilidade de atuar em áreas específicas do campo, como
o Direito Civil, o Direito Penal, o Direito Tributário, o Direito Trabalhista, o Direito
Contratual, o Direito Ambiental, o Direito Empresarial, o Direito Consumidor, o
Direito Administrativo, o Direito Eleitoral, bem como apto para operar com
tecnologia da informação e o Direito Autoral e da Propriedade Intelectual. Além
disso, optando pela carreira pública, o egresso pode atuar como magistrado,
defensor público, procurador, promotor, delegado, diplomata etc.

4. OBJETIVO GERAL DO CURSO
Formar profissionais aptos a serem operadores do Direito com sólida formação
teórica e prática, capazes de utilizar das ferramentas jurídicas para, por
intermédio de uma postura reflexivo-crítica, provocar transformações na
realidade circundante.

5. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO EGRESSO
As seguintes competências expressam o perfil profissional do egresso do curso:

6. MATRIZ CURRICULAR
Modalidade do Componente
Curricular

Curso: BACHARELADO EM DIREITO
Período/S
érie

1º Período

CICLOS

Disciplina
Fundamentos Sociais e
Históricos do Direito
Ciência Política e do
Estado
Meios Adequados de
Resolução de Conflitos
Bases das Relações
Privadas

2º Período

1º

Comunicação

TOTAL:

Filosofia do Direito e
Direitos Humanos
Teoria Constitucional do
Processo
Teoria do Delito e
Princípios
Constitucionais Penais
Teoria da Constituição e
dos Direitos
Fundamentais
Desenvolvimento
Humano e Social

CH Total

Presencial

Presencial Flex

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

88

Online

Online

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

88

Online

Online

704

3º Período
4º Período

2º

Penas e Medidas
Alternativas
Obrigações e
Responsabilidade Civil
Direito Constitucional
Processo do
Conhecimento Cível
Antropologia e Cultura
Brasileira
Direito das Relações de
Trabalho
Direito das Empresas
Aplicado
Contratos e
Responsabilidade
Contratual
Processo Penal - Rito
Comum
Metodologia Científica

3º

5º Período

TOTAL:

6º Período

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

88

Online

Online

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

88

Online

Online

66

Presencial

Presencial

Direito de Posse e
Propriedade e Ritos
Especiais

66

Presencial

Presencial

Recursos Cíveis

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Online

88

Online

Online

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Online

Online

Estágios de Prática
Supervisionada Mediação, Conciliação e
Arbitragem
Desafios
Contemporâneos
Direito Falimentar e
Recuperacional
Direitos Sociais Coletivos
e Protetivos
Processo Penal Infrações e
Procedimentos Criminais
Especiais

TOTAL:

7º Período

Presencial

Crimes em Espécie

Optativa I

8º
Perí
odo

Presencial

704

Execuções Cíveis

4º

66

682
Direito da Administração
Pública

66

Presencial

Presencial

Processo do Trabalho

66

Presencial

Presencial

Ritos Especiais Cíveis

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Online

66

Presencial

Online

Optativa II

66

Online

Online

Direito Tributário
Aplicado

66

Presencial

Presencial

Direito das Famílias e
das Sucessões
Estágio de Prática
Supervisionada Criminal

Bens Públicos e
Contratos
Administrativos
Direito do Trabalho
Aplicado - Advocacia
Preventiva ao
Contencioso Trabalhista
Estágio de Prática
Supervisionada Cível
Tópicos Especiais em
Direito I
Projeto Integrador em
Direito
TOTAL:

9º
Período

10º
Período

Ética Geral e
Profissional
Jurisdição
Constitucional
Direito Internacional e
Relações Econômicas
Estágio de Prática
Supervisionada
Trabalhista
Tópicos Especiais em
Direito II

Estágio de Prática
Supervisionada de
Família
Estágio de Prática
Supervisionada de
Planejamento
Empresarial e Tributário
Direito do Consumidor
Análise Econômica do
Direito
Atividades
Complementares

TOTAL:

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Online

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Online

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Online

66

Presencial

Presencial

66

Presencial

Presencial

158

Presencial

Presencial

792

Trabalho de Curso

5º

66

818

7. EMENTÁRIO
FUNDAMENTOS SOCIAIS E HISTÓRICOS DO DIREITO
Trata do estudo conceitual e crítico dos fundamentos sociais do Direito, além
de abordar a historicidade do estudo jurídico, desde as formações civilizatórias
do período arcaico às formações sócio-históricas ocidentais contemporâneas.

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO
Explora os fundamentos da Política e da Democracia com destaque para a
evolução do pensamento político e separação dos poderes. Propõe, com base
na Teoria do Estado, reflexões acerca do poder político e seu monopólio,
relacionando Estado, Sociedade e Direito.

MEIOS ADEQUADOS E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Aborda a teoria geral do conflito e os diferentes modelos de meios de solução
de conflitos inseridos no contexto de sistema de justiça multiportas. Analisa o
cenário normativo atual, voltado para compreensão da adequação dos métodos
para a resolução de conflitos em âmbito judicial e extrajudicial.

BASE DAS RELAÇÕES PRIVADAS
Aborda os institutos iniciais da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e da Lei
Complementar 95/98 aplicáveis à legislação privada. Trata do estudo da teoria
geral do Direito Civil, com ênfase nos elementos da relação jurídica de Direito
Privado e na teoria do fato jurídico, adotando como premissa a
constitucionalização do Direito Privado.

COMUNICAÇÃO
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso
de elementos linguísticos adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e
situação comunicativa. Identifica e reflete sobre as estratégias linguísticotextuais em gêneros diversificados da oralidade e da escrita.

FILOSOFIA DO DIREITO E DIREITOS HUMANOS
Apresenta um viés crítico ao estudo jurídico mediante a investigação
permanente do fenômeno jurídico, por meio de um panorama históricofilosófico do pensamento. Instiga no estudante indagações sobre justiça,
cidadania e direitos humanos, destacando, no tocante a este, o conceito,
fundamentos, desenvolvimento, características, sistemas de proteção e
desafios na atualidade.

TEORIA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO
Aborda os institutos fundamentais do Processo Civil à luz da Constituição
Federal e dos princípios constitucionais. Apresenta os pilares estruturantes da

Teoria do Processo, abordando jurisdição, ação e processo, enfatizando os
meios integrados de solução de conflitos, competência, sujeitos do processo,
atos e prazos processuais.

TEORIA DO DELITO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS
Explora a teoria da aplicação da lei penal e define o conceito de crime a partir
de uma teoria do delito que enfoca tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade.
Aborda a limitação ao jus puniendi com base na principiologia penal
constitucional, desenvolvendo o espírito crítico acerca de sua aplicação.

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Trata da Teoria da Constituição na perspectiva evolutiva do constitucionalismo,
partindo do conceito e das classificações de Constituição e suas normas para
chegar ao poder constituinte. Analisa a Teoria dos Direitos Fundamentais.

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
Analisa as representações sociais e construções de identidade nos diferentes
ambientes e suas inter-relações e influências no desenvolvimento humano.
Discute desafios e avanços na sociedade brasileira dos grupos sociais
tradicionalmente excluídos. Explora processos e práticas por meio dos quais os
sujeitos constroem e reconstroem conhecimentos nos diferentes contextos
formativos de seu cotidiano.

PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
Analisa as diversas sanções penais empregadas na reprovação e prevenção
do delito, suas modalidades, regimes e cálculo. Explora a finalidade da pena
com base em distintas teorias, sua aplicação e a extinção da punibilidade.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE CIVIL
Estuda as relações jurídicas obrigacionais, suas bases históricas, conceituais e
dogmáticas, abordando as modalidades de obrigação, formas de pagamento,
inadimplemento e extinção. Trata da responsabilidade civil, seus elementos
essenciais, regimes jurídicos e causas excludentes de responsabilidade, com
ênfase na responsabilidade civil aquiliana.

DIREITO CONSTITUCIONAL
Analisa as bases do Direito Constitucional Positivo, com destaque para a
organização do Estado - federação e repartição de competências - e para a
estrutura e atuação dos Poderes do Estado e das funções essenciais à justiça.
Estuda a organização constitucional da ordem econômica e social.

PROCESSO DE CONHECIMENTO CÍVEL
Descreve o procedimento comum do processo de conhecimento cível de
primeiro grau: petição inicial, pedido e suas especificações, audiência de
conciliação ou sessão de mediação, respostas do réu, saneamento, julgamento
conforme estado do processo, instrução, sentença e tutela provisória.

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA
Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia.
Analisa a constituição da sociedade brasileira em suas dimensões histórica,
política e sociocultural; a diversidade da cultura brasileira e o papel dos grupos
indígena, africano e europeu na formação do Brasil. Enfatiza o papel dos
Direitos Humanos.

DIREITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Explora a Teoria Geral do Direito do Trabalho a partir das fontes e princípios e
analisa a sua interpretação, integração e aplicação. Caracteriza a relação de
trabalho e descreve as suas espécies, analisando a relação de emprego, as
questões relativas às partes, remuneração, jornada, estabilidades, prescrição,
dano moral e material trabalhista.

DIREITO DAS EMPRESAS APLICADO
Analisa os principais institutos do direito empresarial como a ideia de
empresário, os modelos de sociedades empresariais e títulos de créditos e
suas funções dentro da ordem econômica constitucional. Trata da análise e
busca por alternativas jurídicas nos conflitos extrajudiciais e judiciais
envolvendo sociedades empresárias e títulos de crédito a partir de viés
sistêmico.

CONTRATOS E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
Desenvolve a teoria geral dos contratos, abordando a formação do contrato,
principais classificações, efeitos e causas de extinção. Analisa os principais
tipos de contratos civis e especialidades da responsabilidade civil contratual.

PROCESSO PENAL – RITO COMUM
Analisa os sistemas de persecução criminal inquisitório, acusatório e misto.
Explora com profundidade o rito processual penal comum e temas insertos
como cautelares, provas e decisão. Desenvolve a percepção do processo
penal de forma global e a operacionalização de seus principais institutos a
partir de uma percepção funcionalizada adequada à ordem constitucional.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
A disciplina discute o conhecimento e o método científico. O enfoque recai nas
etapas de pesquisa científica e nas normas e apresentação de trabalhos
acadêmicos. Versa ainda sobre os gêneros textuais científicos e aspectos
éticos na pesquisa.

CRIMES EM ESPÉCIE
Desenvolve uma visão geral acerca dos elementos estruturais do tipo penal e
da importância da parte especial do Código Penal. Analisa os principais tipos
penais com ênfase nos requisitos para subsunção da conduta aos crimes em
espécie.

DIREITO DE POSSE E PROPRIEDADE E RITOS ESPECIAIS
Estuda as relações de posse e titularidade à luz de interpretação constitucional.
Aborda a relação existente entre direitos reais e pessoais, posse e propriedade
e as respectivas ações possessórias e petitórias, bem como o fracionamento
dos poderes da propriedade em direitos reais sobre coisa alheia, de aquisição
e de garantia.

RECURSOS CÍVEIS
Apresenta a teoria geral dos recursos cíveis e aborda o procedimento das
principais espécies recursais, analisa a ordem dos processos nos Tribunais, a
uniformização da jurisprudência, a tutela de causas repetitivas, os precedentes
judiciais vinculantes, a coisa julgada e a ação rescisória.

ESTÁGIO DE PRÁTICA SUPERVISIONADA – MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E
ARBITRAGEM
Aborda princípios, técnicas e procedimentos de negociação, conciliação,
mediação, arbitragem e outros meios de solução de conflitos. Explora a
realização de atividades práticas próprias dos meios de solução de conflitos,
voltados para o desenvolvimento de habilidades autocompositivas, negociais e
comunicacionais.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS
Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de
construção da cidadania e suas respectivas interfaces com os direitos
humanos, ética e diversidade. Analisa as interferências antrópicas no meio
ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto das inovações
tecnológicas. Aborda ainda tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões
de responsabilidade social e justiça.

DIREITO FALIMENTAR E RECUPERACIONAL
Analisa os institutos da falência e da recuperação empresarial e suas
consequências jurídicas e econômicas e sua casuística judiciária. Enfoca as
atividades profissionais relativas à integralidade dos procedimentos
recuperacionais e falimentares, bem como às relações contratuais conexas.

EXECUÇÕES CÍVEIS
A disciplina aborda a tutela jurisdicional executiva cível, a partir da relação
entre cognição e execução e dos meios executivos típicos e atípicos. Trata da
teoria geral da execução: sujeitos, responsabilidade patrimonial e requisitos da
execução. Aborda os procedimentos de execução de título executivo
extrajudicial, cumprimento de sentença e as defesas do executado na
execução.

DIREITOS SOCIAIS COLETIVOS E PROTETIVOS
Aborda os direitos sociais como espécie dos direitos fundamentais, a
desigualdade no mercado de trabalho, as minorias sociais e étnicas, o trabalho
infantil, da mulher, do estrangeiro, da pessoa com deficiência. Discute o Direito
Coletivo do Trabalho a partir dos princípios constitucionais, envolvendo atores,
conflitos, mecanismos de proteção ao emprego, lay off e concertação social.

PROCESSO PENAL – INFRAÇÕES E PROCEDIMENTOS CRIMINAIS
ESPECIAIS
A disciplina analisa os principais procedimentos penais especiais e suas
respectivas infrações a partir de um viés problematizador e complexo. Enfrenta
as contingências jurídicas reais decorrentes das infrações penais e respectivos
procedimentos persecutórios previstos na legislação penal especial.

OPTATIVA I
A proposta curricular é marcada pela flexibilidade que se materializa na oferta
de disciplinas Optativas, aumentando o leque de possibilidade de formação
para os estudantes com disciplinas que visam agregar conhecimentos ao
estudante e enriquecer o currículo permitindo a busca do conhecimento de
acordo com o interesse individual.

DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Apresenta a parte geral do Direito Administrativo, sua formação, conceito e
fontes, analisando o regime jurídico-administrativo, os princípios e os poderesdeveres inerentes. Apresenta a estrutura da Administração Pública, dos atos e
dos fatos administrativos, em especial do processo administrativo. Desenvolve
o conceito de agente público e seus regimes jurídicos.

PROCESSO DO TRABALHO
Explora a Teoria Geral do Processo do Trabalho a partir das formas de solução
de conflitos trabalhistas, organização da Justiça do Trabalho, competência,
fontes e princípios. Desenvolve o estudo da fase de conhecimento, do sistema
recursal, da execução trabalhista, dos procedimentos especiais e das ações
cíveis admissíveis no processo do trabalho.

RITOS ESPECIAIS CÍVEIS
Apresenta os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil e
em legislação estravagante, tendo por base os ritos observados na sistemática
processual de jurisdição contenciosa e voluntária. Avalia a relação entre a
aderência do procedimento e a correlata tutela jurisdicional objetivada.

DIREITO DAS FAMÍLIAS E DAS SUCESSÕES
Aborda a evolução histórica do Direito das Famílias e Sucessões, em especial
após a Constituição de 1988. Analisa questões de direito matrimonial e
convivencial, relações de parentesco, filiação e curatela. Trata da abertura e
formas de sucessão e os procedimentos especiais pertinentes.

ESTÁGIO DE PRÁTICA SUPERVISIONADA CRIMINAL
A disciplina aborda a prática de atos processuais do processo penal: denúncia,
resposta escrita à acusação, pedidos de liberdade e restituição de coisas
apreendidas, memoriais escritos, sentença, recursos e ações autônomas de
impugnação, além de audiências e sessões de julgamento. Proporciona, por
meio de convênios e parcerias, a aproximação de casos reais, com elaboração
de peças processuais.

OPTATIVA II
A proposta curricular é marcada pela flexibilidade que se materializa na oferta
de disciplinas Optativas, aumentando o leque de possibilidade de formação
para os estudantes com disciplinas que visam agregar conhecimentos ao
estudante e enriquecer o currículo permitindo a busca do conhecimento de
acordo com o interesse individual.

DIREITO TRIBUTÁRIO APLICADO
Estuda o tratamento jurídico dos tributos em sua dimensão constitucional e
infraconstitucional, tendo como ponto de partida a análise do conceito de tributo
e suas espécies, o estudo da relação tributária e seus reflexos nas demais
dimensões do Direito.

BENS PÚBLICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Aborda a parte especial do Direito Administrativo, com especial destaque para
o tratamento jurídico dos bens públicos e das licitações, dos contratos
administrativos e dos serviços públicos. Trata da atuação do Estado na ordem
econômica e na propriedade privada e sua responsabilidade extracontratual.

DIREITO DO TRABALHO APLICADO – ADVOCACIA PREVENTIVA AO
CONTENCIOSO TRABALHISTA
Desenvolve planos de compliance nas relações de trabalho considerando as
temáticas de saúde e segurança, gestão de pessoas, planos carreira, contratos
de terceirização e extinção dos contratos de trabalho. Discute due diligence e
planos de auditoria nas aquisições empresariais, abordando a fiscalização, a
defesa administrativa e a atuação do advogado nas relações sindicais.

ESTÁGIO DE PRÁTICA SUPERVISIONADA CÍVEL
Desenvolve uma abordagem prática dos procedimentos processuais civis, com
atividades na elaboração de peças processuais e outros atos jurídicos
relacionados a área, proporcionando atuação efetiva em atendimento e
acompanhamento de atos judiciais e extrajudiciais, de audiências e sessões de
julgamento atendendo às necessidades e exigências profissionais e de
expansão pessoal e comunitária.

TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO I
Enfatiza os principais conteúdos teóricos dos seguintes ramos da ciência do
Direito: Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Administrativo, Direito
Civil, Direito Empresarial, Direito Penal e Direito do Trabalho, Estatuto da
Criança e do Adolescente, Filosofia a partir da doutrina, legislação e
jurisprudência uniforme dos Tribunais Superiores.

PROJETO INTEGRADOR EM DIREITO
Aborda conhecimentos necessários para a elaboração de projeto de pesquisa
em área específica do direito e que articula, de forma integrada, as
competências necessárias para o desenvolvimento da pesquisa jurídica.

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL
Desenvolve os conhecimentos de ética geral e profissional a partir do
enfrentamento de situações-problema de ordem prática pelo processo de
tomada de decisão e da reflexão da relevância de uma conduta profissional
pautada pelo respeito ao indivíduo, à ética, ao Estatuto da Advocacia e às
necessidades sociais em meio ao âmbito específico do Direito.

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
Apresenta os remédios constitucionais e suas formas de interposição e
procedimentalização, discute a sistemática do controle de constitucionalidade,
apresenta e analisa as ações diretas de constitucionalidade e a importância da
hermenêutica constitucional.

DIREITO INTERNACIONAL E RELAÇÕES ECONÔMICAS
Aborda os principais institutos do Direito Internacional Público e Privado,
partindo de uma análise das fontes, dos fundamentos, das relações com o
direito interno e os sujeitos de Direito Internacional. Enfoca a nacionalidade, os
direitos do estrangeiro, o conflito de normas e a cooperação jurídica
internacional, com especial destaque para as interrelações entre os Estados e
a ordem econômica internacional.

ESTÁGIO DE PRÁTICA SUPERVISIONADA TRABALHISTA
Desenvolve o treino das principais competências práticas e peças processuais
necessárias para a atuação profissional na área trabalhista de modo a
fundamentar as questões pertinentes ao desenvolvimento de um raciocínio
logico e técnico necessário para a atuação profissional no direito do trabalho
junto à sociedade e ao meio jurídico.

TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO II
Enfatiza os principais conteúdos teóricos dos seguintes ramos da ciência do
Direito: Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, Direito
Processual Penal, Direito Tributário, Direito do Consumidor, Direito Ambiental,
Ética Profissional e Direito Internacional a partir da doutrina, legislação e
jurisprudência uniforme dos Tribunais Superiores.

TRABALHO DE CURSO
Trata do desenvolvimento do trabalho de curso, baseado no respectivo projeto
de pesquisa, mediante orientação de professor designado pela IES, seguindo
os critérios de aprovação previstos no Manual de Trabalho de Curso.

ESTÁGIO DE PRÁTICA SUPERVISIONADA DE FAMÍLIA
Desenvolve uma abordagem prática dos procedimentos do direito de família,
com atividades na elaboração de peças processuais e outros atos jurídicos

relacionados a área, proporcionando atuação efetiva em atendimento e
acompanhamento de atos judiciais e extrajudiciais, de audiências e sessões de
julgamento atendendo às necessidades e exigências profissionais e de
expansão pessoal e comunitária.

ESTÁGIO DE PRÁTICA SUPERVISIONADA DE PLANEJAMENTO
EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO
A disciplina aborda a prática de atos processuais relacionados ao direito
empresarial e direito tributário, com a atividades voltadas a construção de
peças processuais e outros atos jurídicos relacionados a essas áreas de
conhecimento. Proporciona, por meio de convênios e parcerias, a aproximação
de casos reais, com elaboração de peças processuais e participação em
audiências e atos extrajudiciais.

DIREITO DO CONSUMIDOR
Aborda a formação do microssistema do Direito do Consumidor e as
peculiaridades da disciplina jurídica das relações de consumo. Analisa as
práticas comerciais e a proteção contratual, as sanções administrativas e
penais, bem como a defesa administrativa e judicial do consumidor.

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
Explora os fundamentos dos modelos científicos da Análise Econômica do
Direito e aspectos da economia comportamental, a partir do estudo de casos
reais e hipotéticos. Compreende a Análise Econômica do Direito como uma
metodologia de estudo para analisar positiva (ser) e normativamente (dever
ser) o Direito e a sociedade

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
As Atividades Complementares constituem práticas acadêmicas obrigatórias
para os estudantes dos cursos de graduação, em conformidade com a
legislação que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Superior e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Têm o
propósito de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a
complementação da formação social e profissional, e estão formalizadas na
Instituição por meio de Regulamento próprio devidamente aprovado pelas
instâncias superiores, disponível para consulta.

8. METODOLOGIA, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DE FREQUÊNCIA


Metodologia: O curso visa a desenvolver os talentos e competências de
seus estudantes para que se tornem profissionais éticos, críticos,
empreendedores e comprometidos com o desenvolvimento social e
ambiental. A aprendizagem é entendida como um processo ativo, por
meio do qual conhecimentos, habilidades e atitudes são construídos
pelo estudante a partir da relação que estabelece com o mundo e com
as pessoas com quem se relaciona. As aulas são estruturadas de forma
a garantir elementos didáticos significativos para a aprendizagem.



Avaliação e frequência: A avaliação do desempenho escolar é
realizada de forma continuada por meio do uso de diferentes
instrumentos de avaliação. Para aprovação, a Nota Final da disciplina
deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), além da necessária frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total da
disciplina.

9. QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES
O corpo docente é constituído predominantemente por professores com pósgraduação stricto sensu e de reconhecida capacidade técnico-profissional,
atendendo aos percentuais de titulação exigidos pela legislação.
No Anexo B, tem-se a relação dos professores que integram o corpo docente
do curso.

10. INFRAESTRUTURA
Cabe destacar os seguintes espaços disponíveis para nossos alunos na
Instituição:


Instalações administrativas para o corpo docente e tutorial e para o
atendimento aos candidatos e estudantes;



Salas de aula para atender às necessidades didático-pedagógicas do
curso ou encontros de integração;



Recursos de Informática para o desenvolvimento de atividades diversas,
com acesso à internet;



Áreas de convivência;



Biblioteca: a consulta às bibliografias básica e complementar são
garantidas na sua totalidade em bases de acesso virtuais disponíveis no
Ambiente Virtual de Aprendizagem, página da biblioteca, área do aluno e
acervos físicos. A Instituição de Ensino Superior (IES) conta com espaços

de estudo. Dessa forma, procura-se assegurar uma evidente relação entre
o acervo com o Projeto Pedagógico do Curso, assim como manter uma
constante atualização das indicações bibliográficas das disciplinas que
compõem a estrutura curricular. O acesso à informação é facilitado por
serviços especializados, bem como pela disponibilização de
computadores nas bibliotecas com acesso à Internet para execução de
pesquisa e acesso às bases de periódicos indexados e portais de livros
eletrônicos. As consultas aos acervos local e online estão disponíveis por
meio da página da biblioteca no endereço:
<https://www.unp.br/biblioteca/>.


Laboratório do Núcleo de Prática Jurídica e demais laboratórios
disponíveis para atender à proposta pedagógica do curso.

Conheça os locais de oferta do curso para todas as modalidades no site
institucional: <https://www.unp.br/graduacao-tradicional/direito/>.

ANEXO A – ATOS AUTORIZATIVOS DO CURSO E ÚLTIMOS RESULTADOS
DE AVALIAÇÕES REALIZADAS PELO MEC

Modalidade/Local

Ato Autorizativo -

Último Ato

Conceito

de Oferta

Criação

Autorizativo

de Curso

ENADE

Preliminar

(Renovação de

(CC)

de Curso

Reconhecimento)
Campus Natal

Decreto Federal

Portaria Ministerial nº

s/n, de 24/12/1991,

212, de 25/06/2020,

DOU sn, de

DOU nº 128, de

27/12/1991, Seção

07/07/2020, Seção 1,

1, p. 30600

p. 131-137

Conceito

(CPC)

4

3

4

ANEXO B – RELAÇÃO DOS PROFESSORES QUE INTEGRAM O CORPO
DOCENTE DO CURSO
Nome do Docente
FILLIPE AEVEDO RODRIGUES

Titulação
MESTRE

Regime de Trabalho
TEMPO INTEGRAL

ESPECIALISTA

TEMPO INTEGRAL

ALDA CRISTINA MARIANO PIMENTAL

MESTRE

TEMPO PARCIAL

ANA MARÍLIA DUTRA FERREIRA DA SILVA

MESTRE

TEMPO INTEGRAL

(COORDENADOR DO CURSO DIREITO NATAL)

RODOLFO HUGO BARBOSA DE SOUZA
(COORDENADOR ADJUNTO DO CURSO DIREITO NATAL)

ARTHUR DIEGO ARAUJO D DE A CAVALCANTI

MESTRE

HORISTA

AURINO LOPES VILA

MESTRE

HORISTA

CARLOS ANDRE MACIEL PINHEIRO PEREIRA

MESTRE

HORISTA

CATARINA MAIA VARELA

ESPECIALISTA

HORISTA

CLAUDIA VECHI TORRES

MESTRE

HORISTA

ESPECIALISTA

HORISTA

DOUGLAS DA SILVA ARAUJO

MESTRE

TEMPO INTEGRAL

EDINALDO BENICIO DE SA JUNIOR

MESTRE

HORISTA

EDNALDO PATRÍCIO DA SILVA

ESPECIALISTA

HORISTA

EMANUELA BRUNET DE MIRANDA ROCHA

ESPECIALISTA

HORISTA

MESTRE

TEMPO INTEGRAL

GABRIEL LUCAS MOURA DE SOUZA

ESPECIALISTA

HORISTA

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA PINTO

ESPECIALISTA

HORISTA

JOSÉ ROBSON SALDANHA FILHO

ESPECIALISTA

HORISTA

LEONARDO ZAGO GERVASIO

ESPECIALISTA

HORISTA

LIGIA ANDERSON DA SILVA COSTA

MESTRE

HORISTA

MARÍLIA ALMEIDA MASCENA

MESTRE

TEMPO INTEGRAL

MESTRE

TEMPO INTEGRAL

PAULO HENRIQUE MARQUES SOUTO

ESPECIALISTA

HORISTA

PEDRO FERNANDO BORBA VAZ GUIMARÃES

ESPECIALISTA

TEMPO INTEGRAL

PETRUCIA DA COSTA PAIVA SOUTO

ESPECIALISTA

HORISTA

MESTRE

HORISTA

ESPECIALISTA

TEMPO INTEGRAL

RODRIGO RAFAEL DE SOUZA PICARDI

MESTRE

HORISTA

RÔMULO DORNELAS PEREIRA

MESTRE

HORISTA

SAMARA TRIGUEIRO FELIX DA SILVA

ESPECIALISTA

HORISTA

SANDRESSON DE MENEZES LOPES

ESPECIALISTA

HORISTA

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR

ESPECIALISTA

HORISTA

DANIELLE FREITAS DE LIMA OLIVEIRA

FABIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA

MURIELLE

CRISTINA

GUANABARA

RAMALHO

CÂMARA

RENATO MORAIS GUERRA
RODRIGO CAVALCANTI

