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EMENTA 

Teoria Geral das Provas. Provas em espécie. Teoria das decisões judiciais: Despachos; 
Tutelas de Urgência e de Evidência; Sentença; Coisa Julgada. 

 

OBJETIVOS 
Propiciar ao estudante o conhecimento dos elementos essenciais de Processo Civil, 
desenvolvendo conceitos básicos para o exercício das atividades forenses reursais, além de 
agregar valores éticos e desenvolver visão humanística de Direito Processual. Ademais, 
objetiva o curso fornecer ferramentas de fundamental importância para o profissional do 
direito, fornecendo ainda conhecimento importante para início das atividades de prática 
jurídica. 

 

METODOLOGIA 
O curso utilizará uma metodologia cuja característica principal é o envolvimento do 
estudante no processo de busca do conhecimento. Tal envolvimento acontecerá através de 
situações em que ele poderá colocar em prática os conhecimentos obtidos, buscando 
sempre responder as questões norteadoras: a) para que serve essa informação ou esse 
conhecimento novo apreendido? Como posso observar ou aplicar em uma determinada 
realidade? Essas informações, conhecimentos ou habilidades adquiridas serão úteis em 
minha vida profissional? De que maneira? 
A metodologia diversificada incluirá: 

 Exposição dialogada dos temas propostos; 

 Estudos de casos com aplicação de dinâmicas; 

 Debates, (abordando temas de textos ou livros adotados); 

 Leitura dirigida de texto e discussão de autores selecionados sobre o(s) tema(s) em 
estudo; 

 Trabalhos práticos, em classe ou extraclasse, individual ou em grupo; 

 Seminários apresentados pelos estudantes, em equipe. Requererão atividades 
extraclasse (Pesquisa na Internet, dentre outros) e deverão ser apresentados por escrito e 
oralmente. Todos os membros deverão ter voz; 

Vale registrar que o sucesso do referido programa implica no compromisso do estudante em 
um bom programa de leitura dos autores que tratam dos temas abordados. 

 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
 

 Saneamento: natureza, conceito, atos saneadores. 

 Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo sem julgamento do 
mérito; Julgamento antecipado da lide; 

 A Instrução. Conceito. Teoria Geral das Provas. Conceito. Princípios Processuais 
norteadores.  

 As Provas em Espécie: testemunhal, documental, pericial, depoimento pessoal, exibição 
de documento, incidente de falsidade, confissão, inspeção pessoal e vistorias. 

 Da audiência de instrução e julgamento. Acontecimentos importantes. Da ata. Dos 
requerimentos formulados e das decisões na audiência. Dos debates orais e memoriais 
escritos. 



 
 

 

 Tutelas de Urgência e de Evidência: Natureza; Objetivos; Princípios Processuais 
relacionados; Requisitos Objetivos e Subjetivos; Procedimento; 

 Sentença. Conceito. Espécies; 

 Efeitos da sentença; 

 Vícios da sentença;  

 Coisa Julgada; 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro, projetor multimídia, material didático. Serão utilizadas apostilas com tópicos 
específicos sobre os temas discutidos em sala de aula. 

 

AVALIAÇÕES 
 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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