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40 20 - 060 
   

 
EMENTA 

Trabalhos simulados orientados de prática jurídica de proteção aos direitos difusos e coletivos 
relacionados aos temas de defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, defesa da criança e 
do adolescente, defesa de gênero, defesa do idoso, defesa da saúde e racismo. Juizados 
Especiais Cíveis. Arbitragem. 

 
OBJETIVOS 

Cumprir a finalidade de estágio supervisionado através do monitoramento do corpo discente na 
aplicação prática do conteúdo teórico através da metodologia abaixo explicitada no que tange ao 
conteúdo de direitos difusos e coletivos, juizados especiais e arbitragem. 
 
 

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 às 
questões norteadoras. A metodologia diversificada incluirá:  
* exame e estudo de autos findos; 
* acompanhamento de processos existentes no Núcleo de Prática Jurídica; 
* análise crítica de atos, termos e peças processuais; 
* elaboração de peças processuais, termos de acordo e transação, contratos e escrituras 
públicas; 
* visitas técnicas a órgãos ou departamentos que tenham estreita ligação com o conteúdo 
programático; 
* prática oral de acusação, defesa e sustentação de recursos na própria sala de aula; 
* realização de audiências e/ou júris simulados; 
* desenvolvimento da aprendizagem de técnicas de negociação coletiva, arbitragem e 
conciliação; 
* palestra nas instalações da IES ou em outro local com profissional da área que possa transmitir 
aos estudantes sua experiência prática jurídica. 
* pesquisa jurisprudencial acompanhada de relatório conclusivo.  
 
O Núcleo de Práticas Jurídicas apresenta-se como o local de apoio para a realização das 
atividades, devendo fornecer acesso aos autos dos processos sob sua responsabilidade, às 
conciliações ali realizadas e às instalações físicas. 
 
Ao final de cada semestre, o professor responsável pela disciplina encaminhará ao Núcleo de 
Práticas Jurídicas um relatório informando as atividades realizadas e os resultados obtidos, 
acompanhado de documentos comprobatórios.  
 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Ação civil pública 



 
 

2. Ação Popular 
3. Mandado de Segurança Coletivo 
4. Mandado de Injunção 
5. Improbidade Administrativa 
6. Direito Do Consumidor e Juizados Especiais Cíveis 
7. Arbitragem. Manuseio da Lei de arbitragem (Lei 9.307/96) 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro, retro projetor, multimídia, material didático, televisor, laboratório de informática. 

 
AVALIAÇÕES 

Avaliação formativa e processual nas ações desenvolvidas ao longo do processo de construção 
do conhecimento através dos instrumentos estabelecidos na metodologia. 
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