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CURSODE DIREITO

DADOS DA DISCIPLINA
Nome da Disciplina: PRÁTICA PROCESSUAL I
Curso: DIREITO

6º. Período

Carga horária semanal 2 hs/a

Carga horária semestral 36hs/a

Docente Responsável:
EMENTA
Petições iniciais. Desenvolvimento de peças processuais, com abordagem em temas diversos já
estudados.
OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver no discente a capacidade de identificar os instrumentos processuais adequados aos casos
práticos propostos, exercitando e desenvolvendo a habilidade de raciocínio jurídico e de elaboração de
diversas peças processuais utilizadas na prática forense, com a compreensão do sistema processual e dos
procedimentos. Formação intelectual do discente que possibilite a compreensão e a interpretação da
doutrina e da jurisprudência em sua aplicação prática nos processos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento da capacidade de identificação das peças processuais e da habilidade de redação
técnico-jurídica segundo os requisitos exigidos para elaboração das petições, contestações e recursos.
Propiciar ao discente o exercício da redação jurídica nos ditames da estrutura adequada aos diversos
tipos de peças profissionais, com aplicação prática.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Elaboração de peças processuais com utilização de casuística, com ênfase nos pressupostos processuais,
condições da ação e requisitos da petição inicial. Abordagem da técnica de exposição dos fatos, da
análise dos fatos, da hipótese normativa, do fato jurídico, da relação jurídica envolvida nos casos
práticos, como também do direito, da causa de pedir e do pedido. Desenvolvimento da petição inicial com
observância na estrutura, especialmente no endereçamento, polo ativo e polo passivo, rito processual,
fatos e fundamentos jurídicos, fundamentos legais, requerimentos, pedidos, valor da causa e rol de
testemunhas, quando cabível.
ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA)
Aulas expositivas com conteúdo teórico mesclado com casos práticos. Análise de jurisprudência,
fundamentos teóricos e sociais. Exercícios, leituras para reflexão e discussão seminários, debates e
provas.
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
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recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, questionários adicionais, seminários e estudos dirigidos
envolvendo os pontos teóricos problemáticos.
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