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EMENTA 

Trabalhos simulados orientados de prática jurídica civil forense. Noções sobre o exercício 
profissional dos diversos operadores jurídicos, na área específica. 
 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: 
 
Estudo aprofundado e de modo prático acerca da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro. 
Monitoramento do corpo discente na elaboração de peças jurídicas tais como a petição inicial, 
contestação, exceções, reconvenção, réplica e procurações. 
Propiciar ao estudante o comparecimento e acompanhamento de audiências, bem como a 
simulação de audiências envolvendo processo de conhecimento. Solução de casos práticos, 
envolvendo elaboração de petições, requerimentos e decisões, visando a sua solução. 
Estudo do despacho inicial e das decisões interlocutórias envolvendo tutela antecipada, com 
visão prática. 
 
 

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); 
 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; 
 
Observações: 
 
A carga horária se completará, obrigatoriamente, com o comparecimento dos discentes em 
audiências, nos juízos de família, cíveis e comerciais, juizados especiais e Varas da Justiça 
Federal.  
. 
 
 
 



 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

         1. Estruturação da organização judiciária  no país. Análise prática das leis orgânicas. 
 
2. Os papéis dos operadores do direito: advogado, magistrado, membro do Ministério Público. 
Atribuições de titulares de ofícios e serventias.  
 
3.Elaboração de procurações públicas e particulares.  
 
4.Elaboração de contratos cíveis e comerciais.  
 
5.Elaboração de petições iniciais, contestações, exceções, reconvenções.  
 
6. Despacho inicial e casos práticos  ensejadores de julgamento antecipado da lide.  
 
7.Saneamento de processo. Elaboração de decisões.  
 
8.Pesquisa jurisprudencial. 
 
9.Análise de opiniões doutrinárias divergentes. 
 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro, retro projetor, multimídia, material didático, televisor, laboratório de informática, vídeo-
cassete e aparelho de som. Ademais, serão utilizadas apostilas com tópicos a serem ministrados 
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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