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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: PROCESSO CIVIL -  CONHECIMENTO I 

Curso: DIREITO 3º. Período 

Carga horária semanal 4 hs/a Carga horária semestral 72 hs/a 

Docente Responsável: 

EMENTA 

Processo e procedimento. Formação, desenvolvimento e extinção do processo. Processo de 

conhecimento. Procedimento ordinário. Citação. Resposta do réu. Revelia, litisconsórcio, 

intervenção de terceiro e denunciação da lide. Providências preliminares.  Julgamento conforme o 

estado do processo. Suspensão e extinção do processo.  Procedimento sumário. 

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver no discente a capacidade de um raciocínio jurídico, com habilidades suficientes a 

compreensão do sistema judicial e suas interfaces procedimentais. Formação intelectual que 

possibilite a compreensão e interpretação da doutrina e da jurisprudência que informam o 

processo judicial. Discernir e exercitar suas aptidões compreendendo o processo como instrumento 

da consecução da resolução de conflitos de interesses. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender, identificar e diferenciar os procedimentos e os atos processuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação, desenvolvimento e extinção do processo. Processo e procedimento. Formação do 

processo. Disposições gerais. Processo de conhecimento. Distinção entre processo e procedimento. 

Tipos de procedimento. Procedimento ordinário. Fases do procedimento ordinário. Petição inicial. 

Requisitos da petição inicial. Competência. Pedido. Valor da causa. Indeferimento da petição 

inicial. Citação e intimação. Resposta do réu. Abuso do direito de ação e de defesa. Disposições 

gerais. Contestação. Exceções de incompetência, impedimento e suspeição. Reconvenção. 

Impugnação ao valor da causa. Impugnação à assistência judiciária. Revelia. Litisconsórcio. 

Definição e conceito. Fontes do litisconsórcio e espécies.  Relação processual litisconsorcial. 

Princípio da autonomia dos co-litigantes. Intervenção de terceiro.  Modalidades de intervenção. 

Assistência. Conceito e procedimento. Denunciação da lide. Conceito e procedimento. Nomeação à 

autoria. Conceito e procedimento. Chamamento ao processo. Conceito e procedimento. Oposição. 

Conceito e procedimento. Providências preliminares. Efeitos da revelia. Declaração incidente. 

Ônus da prova. Réplica. Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo. 

Julgamento antecipado da lide. Audiência de conciliação. Saneamento do processo. Suspensão e 

extinção do processo (CPC, art. 267 e 269). Procedimento sumário. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A efetivação dos objetivos propostos se dará através da realização de aulas expositivas, que 

seguirão o roteiro de temas do conteúdo, sempre buscando estimular a discussão conjunta e 

participativa dos alunos. Também será essencial o contato dos discentes com textos previamente 

indicados, para discussões em sala, realização de seminários e análise de casos reais decorrentes 

de pesquisa jurisprudencial. Através dos métodos hipotético-dedutivo e dialético será construída a 

base epistemológica da disciplina. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação será desenvolvida sob três modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nos primeiros encontros, as aulas buscarão estabelecer as relações do 

conteúdo trabalhado com conhecimentos preliminares, revisando-se brevemente temas e 

abordagens desenvolvidos em etapas anteriores do Curso. Nesse momento, o docente será capaz 

de identificar deficiências de formação teórica e técnica do aluno, cabendo-lhe empregar as 

ferramentas adequadas para corrigi-la. A aprovação do aluno será condicionada à obtenção das 

médias estabelecidas pelo regimento do Curso, a partir de avaliações que aferirão o domínio dos 

conteúdos ministrados e o adequado emprego da linguagem técnico-jurídica. Além das provas, 

compostas de questões de múltipla escolha e questões discursivas, serão apresentados estudos de 

casos e análise de jurisprudência.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Diante de resultados insatisfatórios nos trabalhos e avaliações parciais, serão desenvolvidas 

atividades complementares de nivelamento, visando reforçar os conteúdos e viabilizar condições 

reais de recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, questionários adicionais, seminários e 

estudos dirigidos envolvendo os pontos teóricos problemáticos. 
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