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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

Curso Direito
Endereço de
Funcionamento

- Campus Asa Norte -SEPN 707/907 Campus Universitário, Asa Norte,
Brasília-DF., CEP: 70.746-400.
- Campus Taguatinga – Quadra QS 1 Rua 212, Lotes 2, 4 e 6 Taguatinga

– Brasília DF – CEP: 71.950-550.
GRAU Bacharelado
Título
Conferido

Bacharel em Direito

Modalidade Presencial

Regime Letivo Semestral

Início de
Funcionamento

03/05/1968

Atos legais do
curso
(Autorização,
Renovação ou
Reconhecimento
e data de
publicação no
D.O.U

Autorização de funcionamento -  Decreto n. 62.608 de 26/04/1968,
publicado em 26/04/1968.
Reconhecimento do Curso - Decreto n. 72.903 de 10/10/1973,
publicado em 11/10/1973.
Renovação de Reconhecimento de Curso - Portaria n. 3.618 de
17/10/2005, publicada em 20/10/2005.
Renovação de Reconhecimento de Curso - Portaria n. 124 de
09/07/2012, publicada em 10/07/2012.
Renovação de Reconhecimento de Curso - Portaria n. 56 de
03/02/2017, publicada em 06/02/2017.
Renovação de Reconhecimento de Curso - Portaria n. 265 de
03/04/2017, publicada em 04/04/2017.
Aumento de vagas - Portaria n. 312 de 03/05/2018, publicada em
04/05/2018.

Número de
vagas
autorizadas

2.304 vagas anuais

Carga Horária
Disciplinas EAD

375

Turno (s)
(Matutino,
vespertino e
noturno ou
integral)

Matutino, vespertino e noturno.



Carga Horária
Total

4.585 horas

Período para
integralização
do curso

Mínimo: 5 anos.

Coordenação do
Curso

Dulce Donaire de Mello e Oliveira Furquim
Mestre em Direito
Regime de Trabalho Integral
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1. HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA IES

O Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) é uma instituição de ensino

superior (IES), mantida pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) que nasceu de um

projeto idealizado por um grupo de professores e os advogados que se reuniram com a ideia de

implantar uma instituição de ensino superior em Brasília, com o apoio do então Deputado Federal e

Líder da Câmara, João Herculino, que sugeriu a criação de uma instituição de ensino superior

particular com funcionamento noturno.

O CEUB foi fundado em 13/10/1967, como uma associação jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 00.059.857/0001-87, com sede e foro no Distrito Federal

(DF), com seu primeiro Estatuto aprovado e registrado no Cartório de Registros de Títulos e

Documentos, em 22/11/1967 e com alterações, também registradas, sendo a última sob o nº 445,

microfilme 8.623, em 27/09/1991. E, o atual Estatuto, registrado no 29º Ofício de Registros de

Pessoas Jurídicas, sob o nº 58339, em 03/10/2007.

Inicialmente, a Instituição foi credenciada, como Faculdades Integradas, sendo

uma das IES pioneiras no Distrito Federal, por meio do Decreto nº 62.609 de 26/04/1968, publicado

do Diário Oficial da União (D.O.U.) de 26/04/1968, com a autorização de funcionamento de dez

cursos de graduação, a saber: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito,

Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Psicologia.

O credenciamento como Centro Universitário ocorreu em 1999, por meio do

Decreto Presidencial S/N de 23/02, publicado no D.O.U. de 24/02, tornando-se o primeiro Centro

Universitário da região centro-oeste, tendo sido recredenciado em 2004 e 2011, respectivamente,

pela Portaria nº 2.236 de 29/07/2004, publicada no D.O.U. de 03/08/2004 e pela Portaria nº 920 de

12/07/2011, publicada no D.O.U. de 13/07/2011.

Após 44 anos atuando apenas na região administrativa de Brasília, no Campus

Asa Norte, o UniCEUB seguiu as metas de ampliação, de novos campi, constantes de seu PDI

2012-2016 e implantou o Campus Taguatinga I, em 2012 e, em 2015, o Campus Taguatinga II, que



emergiram da grande demanda da região administrativa de Taguatinga e entorno.

Em 2013, o UniCEUB foi credenciado para a oferta de pós-graduação lato sensu a

distância pela Portaria nº 1.073 de 01/11/2013, publicada no D.O.U. de 04/11/2013. E, em 2017,

esse ato foi transformado em credenciamento para oferta de cursos superiores na modalidade a

distância. Atualmente, o UniCEUB está com sete polos em funcionamento sendo três no DF (Polo

EAD Sede/Asa Norte, Polo EAD/Ceilândia e Polo EAD Taguatinga), um no Rio de Janeiro (Polo

EAD Nova Iguaçu) e dois em Minas Gerais (Polo EAD Buritis e Polo EAD Sete Lagoas), e um em

Goiás (Goiânia).

Em 2019, para melhor adequar a infraestrutura do UniCEUB, as atividades do

Campus I foram transferidas para o Campus II, conforme Resolução CONSU nº 04, de 2 de janeiro

de 2019.

Com ensino de excelência e política de renovação permanente, o UniCEUB

acompanha as evoluções tecnológicas e pedagógicas e, atualmente, conta com cerca de 25 cursos de

graduação presenciais e 14 a distância, entre bacharelados, licenciatura e tecnológicos, nas áreas das

ciências agrárias, da saúde, exatas, humanas, sociais aplicadas, engenharias, entre outras, assim

como nos seguintes eixos tecnológicos: ambiente e saúde, gestão e negócios, informação e

comunicação, produção cultural e design e turismo, hospitalidade e lazer. Na pós-graduação lato

sensu oferta cerca de 40 cursos e, na pós-graduação stricto sensu conta com três mestrados em

funcionamento, Arquitetura e Urbanismo, Direito e Psicologia e, um doutorado em Direito.

O cenário da pesquisa no UniCEUB vem crescendo exponencialmente nos

últimos anos, sendo concebida como princípio educativo integrado à formação dos discentes dos

cursos de graduação e pós-graduação, atualmente, com mais de 60 grupos multidisciplinares de

pesquisa, compostos por discentes e docentes cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do

Brasil, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e,

aproximadamente, 231 linhas de pesquisa. Atualmente, conta com mais de 131 projetos de iniciação

científica, com bolsas institucionais, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) e da iniciativa privada. Para analisar, qualificar e acompanhar as pesquisas a

Instituição conta com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos, instituído por



meio da Portaria Reitoria nº 5 de 14/09/2004 e registrado junto a Comissão Nacional de Ética em

Pesquisa (CONEP), desde 10/2005 e, a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), instituído

pela Portaria Reitoria nº 8 de 01/10/2012 e registrado junto ao Conselho Nacional de Controle de

Experimentação Animal (CONCEA), desde 05/2014.

A extensão no UniCEUB assume a concepção acadêmica do termo “extensão”

estruturada na dialogicidade professor-aluno e no tripé Interdisciplinaridade-Sustentabilidade-Ética

e insere-se no Plano de Desenvolvimento Institucional do UniCEUB como áreas de atuação

articuladas ao ensino e à pesquisa, rejeitando as concepções assistencialista e mercantilista.

Seguindo essa diretriz maior, as ações empreendidas formam um conjunto que visa à excelência da

educação. A interdisciplinaridade, a articulação de esforços e iniciativas advindas de cada curso, a

interação entre teoria e prática – na dimensão de troca de saberes provenientes dos âmbitos

universitários e dos demais que integram a sociedade mais abrangente constituem as diretrizes

instituidoras da política de extensão e de integração comunitária do UniCEUB. Assim, busca-se

incentivar e consolidar práticas que estabelecem a ligação do Centro Universitário com a

comunidade (interna e externa), viabilizando a difusão de conhecimentos e potencializando os

efeitos da ação empreendida.

A fim de dar suporte a todo esse conjunto de cursos de graduação e pós-graduação

e de atividades de pesquisa e extensão e favorecer um corpo discente formado por

aproximadamente 17 mil pessoas (graduação e pós-graduação), o CEUB, não mediu esforços e

investiu, nos últimos anos, na qualificação docente e dos funcionários técnicos administrativos, no

parque de informática, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e na infraestrutura das unidades

acadêmicas (campi) e da unidade do Centro de Atendimento Comunitário, localizada no Setor

Comercial Sul em Brasília.

2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

3. Contexto Educacional

O curso de Direito do UniCEUB encontra-se em funcionamento há 50 anos. Sua

história confunde-se com a história da própria IES e com a do Distrito Federal. Brasília, como



capital nacional, é sede dos três poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), do

Ministério Público Federal, da administração pública indireta e ainda abriga representações

estrangeiras, configurando uma demanda por profissionais com formação jurídica.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de

Brasília – que em 1960, era de 64 mil habitantes – atingiu em 2010, data do último Censo,

2.570.160 habitantes, configurando a quarta cidade mais populosa do país (IBGE, 2014). Para 2017,

a estimativa do IBGE é uma população de 3.039.444 habitantes (IBGE, 2018). Brasília possui o

terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do país (IBGE, 2017) e também um dos maiores Índice

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que corresponde a 0,824 (IBGE, 2018).

De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN

– (2015), a atividade econômica do DF está baseada fundamentalmente na prestação de serviços

(94,0%), sendo que as principais atividades são de administração, saúde e educação públicas

(55,2%), intermediação financeira, seguros e previdência complementar (10,0%), comércio (6,7%)

e atividades imobiliárias e aluguéis (6,2%). Quanto às demais atividades econômicas, a

agropecuária responde por 0,3% e a indústria por 5,7%, sendo que destes 3,4% refere-se à

construção civil (PDAD, 2015).

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e

classificada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Brasília possui regras específicas a serem observadas

na sua ocupação e planejamento.

Com relação ao aspecto educacional, dados levantados pela Pesquisa Distrital por

Amostra de Domicílios 2015/2016 indicaram que 21,69% da população do Distrito Federal no ano

de 105 possuem Ensino Médio completo, (PDAD, 2015). Em 2015, o IBGE (2018) estimou

110.370 matrículas no Ensino Médio distribuídas em 216 escolas. Estes dados evidenciam o

potencial para futuras matrículas no Ensino Superior.

Desde a sua implantação até os dias atuais, o número de cursos de Direito no

Brasil e no Distrito Federal sofreu um incremento vertiginoso, sobretudo a partir da década de 1990.

Conforme dados do Conselho Federal da OAB (2012), em 1991 os cursos jurídicos perfaziam um



total de 165 (cento e sessenta e cinco) em todo o território nacional. Em 2011, o Conselho Federal

da OAB contabilizou 1.210 (mil duzentos e dez) cursos de graduação em Direito no país. No âmbito

do Distrito Federal, verifica-se um total de 22 (vinte e dois) cursos jurídicos em funcionamento.

Os cursos jurídicos seguem entre os mais procurados pelos alunos recém-saídos

do ensino médio, além de também possuírem grande atrativo entre portadores de diploma de curso

superior. Tal fenômeno pode ser explicado pela possibilidade de o bacharel desempenhar diferentes

atividades e funções que requerem diploma de Direito. Diante disso, o graduado em Direito pode se

inserir no mundo do trabalho, tanto na iniciativa privada, como no setor público.

No Distrito Federal, a perspectiva de atuação profissional em um dos três poderes

da República, bem como nas instituições que exercem função essencial à justiça, como Ministério

Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública é majorada, pois é nesse contexto sócio-político

que se concentra o maior número de órgãos e cargos públicos do país. Outro aspecto positivo de se

cursar Direito em Brasília e no Distrito Federal é a possibilidade de inserção profissional

internacional – como diplomata ou oficial de chancelaria – como funcionário de embaixada, em

virtude de se ter um universo de representações estrangeiras instaladas na Capital Federal, além da

possibilidade de se ocupar cargos nas representações de organismos internacionais, tais como

Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Internacional do Trabalho (OIT),

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Curso de Bacharelado em Direito do Campus Saída Sul do Centro Universitário

de Brasília surge da demanda real da região em que o campus está situado. A Saída Sul é uma área

estratégica em face da confluência de Regiões Administrativas (RAs) que circundam o espaço, entre

as quais cabe ressaltar Gama, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro, Santa Maria, Recanto das

Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Candangolândia, Octogonal/Sudoeste, Park Way, S.I.A e

S.O.F Sul.

Assim, considerando o seu compromisso em contribuir para o desenvolvimento

individual e social por meio da promoção de um ensino de qualidade, o UniCEUB propõe a oferta

do curso de Direito em seu campus Saída Sul que democratizará o acesso da população – em



especial dos habitantes da região e do entorno sul – ao ensino jurídico de qualidade. Neste sentido, a

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2015/2016 realizada pela Companhia de

Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) aponta que a população da região acima descrita

se aproxima dos 800.000 (oitocentos mil) habitantes, o correspondente a quase 30% da população

total do Distrito Federal (PDAD, 2015).

Ainda segundo a PDAD (2015), as RAs apontadas apresentam, no geral, os

maiores índices de população ainda sem o ensino superior. Com exceção do Sudoeste/Octogonal

onde 36% ainda não possui ensino superior, os demais índices variam entre 50% e 95% dos

habitantes. Neste cenário, destacam-se o Recanto das Emas e Santa Maria onde 95% da população

ainda não possuem graduação, Candangolândia cujo índice é de 85% e Núcleo Bandeirante com

80%. Ainda cabe ressaltar que o Ensino Médio completo é o nível de escolaridade médio da

população da Candangolândia e do Núcleo Bandeirante – cidades satélites mais próximas ao

campus.

Assim, a população encontrará no Curso de Direito Saída Sul uma opção de

qualidade e mais próxima a suas residências, dado que o deslocamento diário para o Plano Piloto ou

para Taguatinga – onde estão os demais campi do UniCEUB, e também onde se concentram as

demais IES de Brasília – é na média de 60 km (sessenta quilômetros). Ademais, é importante

salientar que o campus Saída Sul também está́ estrategicamente posicionado em relação ao Tribunal

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A proximidade com o Fórum José Júlio Leal Fagundes e do Fórum do Núcleo

Bandeirante favorece a celebração de acordos e parcerias junto ao Tribunal, que além de

proporcionarem uma vivência real aos alunos, acrescentarão a rede de apoio e assistência jurídica à

população local. No mesmo sentido, os estudantes e egressos poderão contribuir às diversas

entidades representativas da Sociedade Civil Organizada.

Além disto, a região possui atividade econômica diversificada – que, para além de

representar um rico laboratório jurídico, demanda uma assistência jurídica capacitada e consciente

da realidade local. A ausência de cursos jurídicos na região, atrelada à demanda brevemente

transcrita, reforça o impacto positivo do curso apresentado. Isso tudo, sem considerar a vocação do



Distrito Federal enquanto polo político-administrativo, onde a demanda por profissionais com

formação jurídica é expressiva e corrobora para a expansão do UniCEUB com a abertura do Curso

de Direito em seu Campus Saída Sul que atenderá a comunidade local da região e das cidades

adjacentes.

3.1. Histórico do Curso

A história do curso de Direito do UniCEUB tem início com a Faculdade de

Direito criada junto com o Centro Universitário de Brasília – então CEUB – no final da década de

1960. O funcionamento da Faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília (CEUB) foi

autorizado por meio do Decreto nº 62.609, de 26 de abril de 1968. O curso foi inaugurado no

segundo semestre do mesmo ano, no período noturno, funcionando no Colégio Santa Rosa e, desde

então, permanece em constante processo de planejamento, desenvolvimento e implementação de

políticas educacionais.

Em 1973, o curso obteve o reconhecimento por meio do Decreto nº 72.903, de 10

de outubro de 1973. Inicialmente, o currículo previa uma carga horária total de 2.760 horas aulas,

distribuídos em 38 componentes curriculares, integralizados em 8 semestres. Na década de 1980, o

curso é revisado e passa a ser composto por 1.600 horas-aula, distribuídas em 47 unidades

curriculares distribuídas em 10 semestres.

A realidade política, social e econômica vivida em nosso país a partir daquela

época – como, de resto, ocorreu em todo o mundo - sofreu significativas transformações, estas

refletidas no mundo do trabalho local, cada vez mais competitivo, dinâmico e agressivo. As

pressões do mundo do trabalho influenciaram, de certa forma, a visão que se tem dos cursos

superiores em todo o país. Tais influências não passaram despercebidas em nosso curso, a ponto de

se configurar lugar comum a ideia de aprimoramento técnico voltado às exigências de formação de

mão-de-obra qualificada nas diversas carreiras jurídicas.

A partir da edição da Portaria MEC no 1886/94 e da nova Lei de Diretrizes e

Bases da Educação – Lei no 9394/96 -, houve em nossa Instituição uma substancial reforma

curricular, no sentido de adequá-la à nova orientação do MEC e à realidade sócio-econômica,

cultural e regional vivida em Brasília. Experimentou-se, neste momento, um período de transição



em que, ao lado da formação técnica, e sem descuidar do caráter profissionalizante do Curso de

Direito ministrado na Faculdade, buscou-se dar aos alunos condições efetivas de capacitação para

uma visão teórica qualificada e interdisciplinar do fenômeno jurídico.

O Curso de Direito do UniCEUB adaptou-se às exigências da Portaria MEC no

1.886/94, tendo implantado a nova matriz curricular ainda em 1996.

Na década de 1990, o UniCEUB participou da reforma do ensino jurídico que

mobilizou os cursos de Direito do país inteiro, o Conselho Federal da OAB e o Ministério da

Educação. A renovação das diretrizes curriculares foi uma das consequências desse processo que

trouxe excelentes resultados às avaliações institucionais, entre os quais se destacam: a nota máxima

no Exame Nacional de Cursos, a obtenção do prêmio OAB Recomenda por cinco vezes

consecutivas, a autorização pela CAPES do Mestrado e, posteriormente, do Doutorado em Direito

com duas áreas de concentração e a classificação entre as melhores faculdades particulares do DF

no Exame de Ordem.

Em 2005, o curso de Direito teve seu reconhecimento renovado, conforme

Portaria MEC nº 3.618, de 17 de Outubro de 2005.

Nesse sentido, vislumbrou-se a necessidade de se proceder a uma reforma

curricular, que foi levada a cabo em 2006, como resultado de dois fatores principais: a mudança das

diretrizes dos cursos jurídicos por meio da Resolução CNE 09/2004 e a necessidade interna de

modificação de alguns componentes curriculares, como o aumento do rol de conteúdos

fundamentais, incluindo o estudo da História, da Antropologia e da Psicologia; reorganizou-se a

ordem de algumas disciplinas, antecipando ou retardando o curso delas (as disciplinas ligadas à

matéria Filosofia e Direito Administrativo); reorganizaram-se os conteúdos de algumas disciplinas

(Direito Constitucional e Direito Processual Civil) e modificaram-se as áreas de especialização do

curso.

Em 2012, ocorreu a renovação do reconhecimento do curso de Direito do

UniCEUB por meio da Portaria nº 124, de 9 de julho de 2012.



No ano seguinte (2013) o UniCEUB inaugurou seu novo campus, Taguatinga I –

onde o curso de direito foi ofertado no turno noturno. Em 2015, as atividades do curso de Direito

em Taguatinga foram transferidas para o campus Taguatinga II. No 2º Semestre de 2017, o curso

passou a ser ofertado no campus Taguatinga II também no turno matutino.

A Portaria nº 312 de 3 de maio de 2018 do Ministério da Educação ampliou o

número de vagas do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília de 1440 para 2304 vagas

anuais.

Assim as vagas autorizadas são ofertadas nos campus Asa Norte – nos turnos

matutino, vespertino e noturno – no campus Taguatinga II – nos turnos matutino e noturno. E, será

implementado no mais novo campus do UniCEUB – campus Saída Sul – a partir do 2º semestre de

2018.

O presente PPC do Curso de Direito, que substitui o formulado em 2006,

apresenta-se como produto da permanente reflexão crítica coletivamente travada ao longo dos

últimos anos, tanto no âmbito da graduação, quanto da pós-graduação stricto sensu, com a

colaboração da Assessoria Pedagógica da Instituição e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do

curso.  É sob tal ótica que se estruturam as perspectivas de mudança desta nova versão do PPC.

3.2. Objetivos do Curso

O objetivo do curso é formar bacharéis com perfil profissional de excelência

técnica e consciência ética das diversas profissões jurídicas, atuantes na construção da cidadania,

implementação dos direitos fundamentais e proteção do Estado Democrático de Direito. Entende-se

que, mais do que o acúmulo de conhecimentos profissionalizantes, o desenvolvimento de

competências e habilidades específicas do formando cria condições para a concretização desses

objetivos.

A perspectiva adotada é a de que o graduado deve desenvolver, ao longo do curso,

competências e habilidades que compreendem capacidades cognitivas, práticas e relacionais dentro

e fora de sala de aula.



3.2.1. Objetivo Geral

Assegurar, em consonância com a missão, visão e valores do UniCEUB, sólida

formação geral, profissional, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos

e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos

jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do

Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.

3.2.2. Objetivos Específicos

(1) graduar bacharéis em Direito, com base em disciplinas de cunho propedêutico

e humanísticas, desenvolvendo a consciência crítico-reflexiva estimulada pelos princípios e

conceitos da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia e da Filosofia, aplicados ao fenômeno

jurídico em suas diferentes manifestações, no âmbito legislativo, executivo e judicial;

(2) graduar bacharéis em Direito com sólida formação fundamental, profissional e

prática, a fim de permitir a compreensão e instrumentalização dos aspectos transdisciplinares

pertinentes aos direitos sociais, bem como sua efetivação, sobretudo por meio de políticas públicas,

considerando a particularidade de o curso está localizado na Capital Federal, sede máxima do três

poderes constituídos;

(3) habilitar o corpo discente a desenvolver pesquisas jurídico-científicas,

capacitando-o a desenvolver trabalhos acadêmicos, quer em nível de iniciação científica, quer de

conclusão de curso, que apresentem adequação técnico-científica;

(4) possibilitar ao acadêmico vivenciar a realidade prático-jurídica dos órgãos

públicos que são encarregados da prestação jurisdicional pelo Estado, para que possam assimilar os

procedimentos institucionais e jurídicos e, consequentemente, garantir o efetivo acesso à justiça;

(5) oferecer ao bacharelando a formação em áreas do conhecimento jurídico

dominantes no mundo do trabalho ou por ele demandado, bem como pelo setor público, para

desempenho de funções em órgãos judiciários, executivos e legislativos;

(6) desenvolver as práticas jurídicas integrando atividades de extensão e projetos



destinados a promover a cidadania com relação aos segmentos carentes da população brasileira;

(7) habilitar o corpo discente para o uso dos mecanismos de solução de conflitos

tais como conciliação, mediação e arbitragem.

3.3. Perfil Profissional do Egresso

O egresso que se deseja formar é, em termos sintéticos, um “profissional de

verdade”, forma pela qual a Instituição apresenta publicamente o seu projeto formativo. Apesar da

evidente polissemia do conceito, a ideia de um profissional de verdade tem relação com a formação

integral do indivíduo, enquanto pessoa, cidadão e trabalhador, para sermos redundantes,

profissional.

Dada a multiplicidade de possibilidades de atuação prática do bacharel em

Direito, um curso de grande oportunização de inclusão, como é o caso do UniCEUB, deve

concentrar a formação nos aspectos das capacidades operativas, sociais, políticas, técnico-jurídicas,

econômicas e éticas do sujeito. Assim, o perfil do egresso que se deseja não é voltado para uma ou

algumas atividades profissionais do Direito, mas para qualquer delas, já que desenvolverá

habilidades e competências que o capacitarão a executar de forma excelente as diversas funções e

atribuições nas mais variadas carreiras jurídicas.

São competências desejáveis que se buscará desenvolver ou aperfeiçoar ao longo

do curso:

(1) operar o Direito entendido como instrumento da realização de políticas

públicas, considerando a demanda apreciável de preenchimento de funções nos setores públicos e

privados relacionados a circunstância de o curso se ofertado na Capital Federal;

(2) articular o conhecimento jurídico com outros saberes, gerando conhecimentos

interdisciplinares que possibilitarão uma tomada de decisão competente, quer individualmente, quer

coletivamente, qualquer que seja a sua área de atuação no Direito ou na Gestão Pública;;

(3) responder às demandas de uma sociedade dinâmica e plural cujas

transformações são cada vez mais velozes, com competência sócio-política, técnico-jurídica, prática

e ética do Direito e com forte sensibilidade social e consciência da formação para a cidadania;



(4) exercer competentemente as profissões jurídicas identificadas com uma visão

transcendente aos aspectos técnicos dessas profissões, com capacidade para aplicar o Direito,

dotado de postura crítica, aptos a trabalhar coletivamente em equipes interdisciplinares de

instituições destinadas a planejar, coordenar, implementar, executar, avaliar políticas, programas e

projetos públicos ou privados e capazes de criar novos métodos para a solução de conflitos, quer na

esfera judicial ou extrajudicial;

(5) pensar o Direito, pedagógica e cientificamente, integrado a disciplinas

não-jurídicas, criando as condições adequadas para a opção pela carreira docente ou de pesquisador;

(6) operar o Direito de forma preventiva e contenciosa – judicial ou

extrajudicialmente, criando as condições adequadas para o exercício da advocacia pública ou

privada – local, regional ou internacional – tendo em vista a pluralidade de ordenamentos jurídicos

e dinamicidade das demandas do mercado de trabalho;

(7) ter uma visão pluralista do Direito, compreendendo-o como um fenômeno

social, emanado de diferentes fontes e não meramente como conjunto de normas estatais que não

pode ser posto em discussão;

(8) ter a capacidade de assumir uma postura crítica frente ao Direito, para

adequá-lo à situação sócio-econômica emergente;

(9) desenvolver estratégias teóricas, metodológicas e de ação, com a participação

ativa de novos sujeitos de Direito, questionando e tendo uma visão crítica da realidade, pensando as

normas e compreendendo juridicamente os fatos sociais em constante mutação;

(10) adaptar, com competência, o conhecimento jurídico à solução de problemas

novos e complexos, para os quais nem sempre a legislação oferece respostas em suas normas;

(11) atuar, consciente do seu papel pacificador social, quer em carreiras públicas,

quer na advocacia privada;

(12) identificar o enquadramento jurídico adequado para o problema, ou seja,

qualificar o fato juridicamente;

(13) formular, desenvolver e diferenciar raciocínios e textos simples e

sofisticados;



(14) identificar e articular a doutrina, a jurisprudência e a legislação vigente;

(15) dominar a linguagem jurídica;

(16) utilizar os instrumentos processuais de forma adequada;

(17) dominar os processos e procedimentos da advocacia administrativa.

Tendo em vista a formação generalista do curso de Direito do UniCEUB, bem

como as competências que serão desenvolvidas pelo egresso ao longo da sua formação acadêmica,

o futuro bacharel em Direito estará apto a atuar, no mundo do trabalho, em qualquer carreira ou

profissão que requeira formação jurídica.

Assim, o bacharel formado pelo UniCEUB poderá seguir diversas carreiras, tanto

nos três poderes constituídos quanto na advocacia, considerando ainda a vocação acadêmica.

Exemplificativamente, na esfera político-administrativa (Poder Legislativo e Executivo) poderá

atuar nas áreas de consultoria e assessoria técnico-jurídica da Gestão Pública, diplomacia,

regulação, fiscalização, auditoria, segurança pública e nas diversas carreiras da advocacia pública;

no âmbito do Poder Judiciário além da magistratura, poderá prover os cargos de Analista Judiciário

dos diversos tribunais, incluindo os superiores; no Ministério Público há a possibilidade de se atuar

como analista do Ministério Público, Promotor de Justiça, Procurador da República ou Procurador

do Trabalho.

A advocacia também apresenta um amplo espectro de áreas em que o egresso

pode se inserir, além da advocacia pública supra mencionado, no âmbito privado o bacharel em

Direito do UniCEUB poderá atuar como profissional liberal, prestador de serviços ou empregado

em escritórios, departamentos jurídicos de sociedades empresárias, Organizações Não

Governamentais ou Organismos Internacionais.

A formação do egresso permite ainda dar vazão a sua vocação acadêmica, no

âmbito da pesquisa e da docência. Caso opte pela carreira acadêmica, o egresso do curso de Direito

do UniCEUB poderá dar continuidade à sua formação na própria IES, que conta, com programas

de pós graduação lato e stricto sensu.



3.4. Matriz Curricular

O curso de Direito do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) possui uma

carga horária total de 4.510 horas, das quais 250 horas correspondem às atividades complementares.

A matriz curricular está distribuída em 10 (dez) semestres, nos quais as disciplinas foram dispostas

tendo em vista os objetivos do curso e o perfil do egresso desejado.

A presente matriz curricular é indissociável da experiência adquirida ao longo de

5 décadas de ensino do Direito no Distrito Federal pelo UniCEUB. Porém, o NDE – aspirando a

novos horizontes e reagindo ao desafio da inovação pedagógica – propôs o aperfeiçoamento e

implementação de novos mecanismos e técnicas que aproximam a teoria da prática.

A introdução de metodologias ativas como parte integrante da política pedagógica

geral do UniCEUB, abriu espaço para que também no Direito fossem desenvolvidas novas

ferramentas e técnicas de ensino, presentes neste PPC. Com ênfase na aproximação do aluno em

relação à realidade prática vivenciada no campo profissional, o Curso de Direito do UniCEUB

passou a valorizar a simulação de atividades judiciais, de arbitragem, de mediação e de conciliação,

por diversos mecanismos, inclusive o da gamificação.

A flexibilidade do conteúdo curricular se manifesta progressivamente sobretudo

pela previsão de disciplinas optativas que permitirão a seleção pelo discente das áreas de seu

interesse – sem, contudo, desconsiderar os conteúdos básicos e necessários a formação jurídica.

Assim, o discente determina as disciplinas optativas, conforme a sua conveniência e interesses, a

sua formação acadêmica. Além disso, no contexto da aproximação entre teoria e prática, a

flexibilidade da estrutura curricular se manifesta no aspecto do estágio supervisionado, em que o

discente encontra uma multiplicidade de modalidades.

Considerando o perfil autônomo e emancipado do corpo discente é possível a

criação de disciplinas optativas, quando compatíveis com a proposta do curso, sempre voltadas para

os interesses desenvolvidos e evidenciados ao longo do curso. Ademais, cabe ressaltar que o

UniCEUB possui diversos cursos permitindo ao discente cursar disciplinas – não profissionalizante

– de diversas áreas do conhecimento, viabilizando a individualização da formação de acordo com os

interesses do discente. Outrossim, a flexibilidade será́ promovida por meio de atividades de

pesquisa e extensão.



A possibilidade de criação de novas disciplinas optativas também corresponde a

uma dimensão da flexibilidade da matriz curricular, pois poderão ser ofertadas na medida em que

circunstâncias atuais e prementes o exijam. Nesses casos, é relevante ouvir do próprio discente a

sua perspectiva sobre a conveniência da oferta das disciplinas.

É sabido que a formação profissional nos dias de hoje, não se limita à graduação,

nesse sentido é de extrema importância que haja uma relativa integração entre os programas de

graduação e de pós-graduação oferecidos pela IES. Assim, a presente estrutura curricular favorece

uma sintonia com as linhas de pesquisa que pautam os programas de pós-graduação stricto e lato

sensu do UniCEUB.

A oferta das unidades curriculares abrange os conteúdos jurídicos e não jurídicos

dos eixos de formação previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais. O curso poderá ser

integralizado com unidades curriculares dos demais cursos ofertados pelo Centro Universitário, que

além de promover a interdisciplinaridade, incentiva no corpo discente, um espírito de colaboração e

uma adequada consciência da pluralidade jurídica e individual que, em última instância, fomenta

práticas inclusivas.

Uma das principais ferramentas a serem utilizadas para a promoção não apenas da

interdisciplinaridade, mas também da aproximação entre teoria e prática, será o Laboratório

Jurídico. Periodicamente, os alunos serão desafiados a conjugar conhecimentos de mais de uma

unidade curricular, para o fim de redigir uma peça de cunho processual ou jurídico de qualquer

espécie. Obedecendo aos princípios da flexibilidade e da atualização dos conteúdos, a Coordenação

elege, junto com o NDE, as peças e disciplinas que serão objetos do Laboratório num dado

semestre.

No mesmo sentido, a prática será́ estimulada e promovida ao longo de todo o

curso, sempre de acordo com o nível de conhecimento jurídico correspondente ao momento em que

se encontra o discente. E, as 4 (quatro) disciplinas de Estágio Supervisionado e Prática Jurídica

distribuídas a partir do 7º (sétimo) semestre congregam, de forma mais intensa a teoria e a prática

por meio dos projetos de Estágio Obrigatório, incluindo práticas reais, simuladas e conveniadas.

Esta IES atende a exigência de inclusão da disciplina de Língua Brasileira de

Sinais – LIBRAS, por meio da Resolução nº 003/2008 – UniCEUB., Assim, a matriz curricular do



curso de Direito estimula a compreensão a respeito das diferenças humanas, da inclusão social e

educacional.

Nesse contexto, os alunos de Direito poderão participar das atividades promovidas

pelo Núcleo de Atividades Complementares (NAC). A IES desenvolve práticas extensionistas nas

quais destacam-se os seguintes projetos: Projeto UniCON - Núcleo de estudos de direito do

consumidor; Violência contra crianças, adolescente e jovens (VICAJ); Proteção à mulher vítima da

violência doméstica (PROVID); Clínica de Direitos Humanos (CDH); Os projetos de extensão

estarão disponíveis para os alunos do curso em tela.

No mesmo sentido de integração que permeia todo o UniCEUB, os alunos de

Direito poderão compartilhar as oportunidades de grupos de pesquisa e de estudos desenvolvidos

nos programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Entre as oportunidades, destaca-se o

Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC). Atualmente com 28 linhas de pesquisas, o

CBEC possui um projeto específico voltado para alunos em nível de graduação: o CBEC

Universitário, já́ presente nos campi Asa Norte e Taguatinga II e que também será́ estendido ao

campus da Saída Sul, após o início do curso.

Representação Gráfica da Matriz Curricular

1º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

1.1 Introdução ao Direito Presencial 5 75

1.2 História e Cultura Jurídica Presencial 5 75

1.3 Direito Civil – Pessoas e Bens Presencial 5 75

1.4 Direito Penal – Teoria do Crime Presencial 5 75

1.5 Ciência Política Presencial 5 75

Total 25 375

2º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

2.1 Filosofia Geral e Jurídica Presencial 5 75

2.2 Direito Constitucional I Presencial 5 75



2.3 Direito Civil – Fatos Jurídicos Presencial 5 75

2.4 Direito Penal – Teoria da Pena Presencial 5 75

2.5 Análise e Produção de Texto EaD 5 75

Total 25 375

3º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

3.1 Direito Processual Civil – Parte Geral I Presencial 5 75

3.2 Direito Constitucional II Presencial 5 75

3.3 Direito Civil – Obrigações Presencial 5 75

3.4 Direito Penal – Parte Especial I Presencial 5 75

3.5 Sociologia Geral e Jurídica EaD 5 75

Total 25 375

4º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

4.1. Direito Processual Civil – Parte Geral II Presencial 5 75

4.2 Direito do Trabalho I Presencial 5 75

4.3 Direito Civil - Contratos Presencial 5 75

4.4 Direito Penal – Parte Especial II Presencial 5 75

4.5 Economia EaD 5 75

4.6 Ética e Cidadania Brasileira I EaD 2 30

Total 27 405

5º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

5.1
Direito Processual Civil – Procedimeno

comum e Teoria da Fundamentação
Presencial 5 75

5.2 Direito do Trabalho II Presencial 5 75

5.3 Direito Civil - Coisas Presencial 5 75

5.4
Teoria Geral da Empresa e Direito

Societário
Presencial 5 75

5.5 Empreendedorismo EaD 5 75



5.6 Ética e Cidadania Brasileira II EaD 2 30

Total 27 405

6º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

6.1
Direito Processual Civil – Liquidação,

Cumprimento de Sentença e Processo de
Execução

Presencial 5 75

6.2 Direito Processual Penal I Presencial 5 75

6.3 Direito Processual do Trabalho Presencial 5 75

6.4 Direito Administrativo I Presencial 5 75

6.5 Direito e Pesquisa Presencial 5 75

6.6 Direito do Consumidor EaD 5 75

Total 30 450

7º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

7.1
Direito Processual Civil – Processos nos

Tribunais e Meios de impugnação das
decisões judiciais

Presencial 5 75

7.2 Direito Processual Penal II Presencial 5 75

7.3 Direito Administrativo II Presencial 5 75

7.4 Recuperação e Falência Presencial 5 75

7.5 Resolução de conflitos EaD 2 30

7.5 TCC I Presencial 5 75

7.6 Estágio Supervisionado e Prática Jurídica I Presencial 5 75

Total 32 480

8º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

8.1 Direito Civil – Família Presencial 5 75

8.2 Direito Tributário I Presencial 5 75

8.3 Direito Processual Penal III EaD 5 75



8.4 Ética Profissional Presencial 3 45

8.5 Direito Ambiental EaD 5 75

8.6 TCC II Presencial TCC I 5 75

8.7 Estágio Supervisionado e Prática Jurídica II Presencial 5 75

Total 33 495

9º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

9.1 Direito Civil – Sucessões Presencial 5 75

9.2 Questões Jurídicas Atuais EaD 5 75

9.3 Direito Tributário II EaD 5 75

9.4 Direito Internacional Público Presencial 5 75

9.5 Direito Internacional Privado Presencial 2 30

9.6 Direito da Criança e do Adolescente Presencial 3 45

9.7
Estágio Supervisionado e Prática Jurídica

III
Presencial 5 75

Total 30 450

10º Semestre

Cod. Disciplina Modalidade Pré-Requisitos Créditos
Carga

Horária

10.1
Direito Processual Civil - Procedimentos

Especiais
EaD 5 75

10.2 Defesa da Constituição Presencial 5 75

10.3 Direito, Inovação e Tecnologia EaD 3 45

10.4 Direitos Humanos Presencial 2 30

10.5 Optativa I Presencial 5 75

10.6 Optativa II Presencial 5 75

10.7
Estágio Supervisionado e Prática Jurídica

III
Presencial 5 75

Total 30 450

3.5. Conteúdos Curriculares

Levando em consideração o perfil do egresso do curso de Direito do UniCEUB,

os conteúdos curriculares refletem uma opção institucional pela valorização de uma formação



generalista, que, porém, não deixa de ser de impactada pelo contexto geográfico, político e social de

o curso ser oferecido na Capital Federal do país. Com isso, não há dúvidas de que elementos de

direito público e de teoria do direito ocupam um espaço valorizado na distribuição dos conteúdos

curriculares.

Para o fim de acompanhar as constantes transformações do mercado de trabalho e

evolução do conhecimento jurídico, sempre pressionado por fatores tecnológicos, políticos,

econômicos, sociais, culturais, mercadológicos, são necessárias políticas permanentes de revisão

dos conteúdos curriculares. Além disso, estão dispostas estrategicamente ao longo da matriz

curricular, disciplinas de conteúdo adaptável que permitam a abordagem incidental de temas

candentes e de atualidade – permitindo ao curso adaptar se a conjuntura.

Para que o egresso se considere efetivamente habilitado para o exercício

profissional e da cidadania, nesse particular contexto de oferta do curso, é indispensável a

progressiva construção de seu arcabouço de habilidades e competências por meio de disciplinas

variadas com cunho propedêutico e crítico.

Além disso, o Centro Universitário de Brasília tem como princípios institucionais

a liberdade, a tolerância e a responsabilidade social. Nestes princípios são enfocados os conceitos

como liberdade de opinião, crenças, valores, multiculturalismo e diversidade. E, de acordo os

princípios consagrados da educação superior no Brasil as IES devem elaborar uma pedagogia

antirracista e antidiscriminatória, construir estratégias educacionais orientadas pelo princípio de

igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos e posicionar-se formalmente contra

todo e qualquer indício de discriminação.

A temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos cursos de graduação

do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) é objeto de integração disciplinar e de atividades

curriculares, assegurando uma abordagem abrangente do tema nos Projetos Pedagógicos dos

Cursos.  No curso de graduação em Direito a temática é componente curricular obrigatório das

seguintes disciplinas: Ética e Cidadania Brasileira I, Ética e Cidadania Brasileira II, História e

Cultura Jurídica; Sociologia Geral e Jurídica; Filosofia Geral e Jurídica; Direitos Humanos; Direito

Constitucional; entre outras.



A previsão e o momento de oferta dos conteúdos curriculares na matriz propicia

que a relação de ensino-aprendizagem alcance as metas educacionais. Os conteúdos programáticos

são trabalhados de modo a desenvolver as competências dos discentes em torno dos conhecimentos

profissionalizantes, compreendendo as habilidades de natureza prática.

As disciplinas optativas oferecem ao discente a oportunidade de aprofundamento

nas diversas áreas de conhecimento, além de ampliar a formação do egresso, tornando-o apto para

atuar em diferentes campos profissionais e acadêmicos.

Organização dos Conteúdos por áreas

Área Qnt. Disciplinas Qnt. Créditos Qnt. Horas % Disciplinas % Total

Direito Civil 8 40 600 14,08% 13,30%

Direito do Estado 7 35 525 12,32% 11,64%

Direito Empresarial 2 10 150 3,52% 3,33%

Direito Internacional 3 9 135 3,17% 2,99%

Direito Penal 4 20 300 7,04% 6,65%

Direito Processual Civil 6 27 405 9,51% 8,98%

Direito Processual do

Trabalho 1 5 75 1,76% 1,66%

Direito Processual Penal 3 15 225 5,28% 4,99%

Direito do Trabalho 2 10 150 3,52% 3,33%

Disciplinas Institucionais 5 19 285 6,69% 6,32%

Disciplinas

Profissionalizantes 6 24 360 8,45% 7,98%

Disciplinas Propedêuticas 6 30 450 10,56% 9,98%

Estágio 4 20 300 7,04% 6,65%

Optativas 2 10 150 3,52% 3,33%

TCC 2 10 150 3,52% 3,33%



Total Disciplinas 61 284 4260 100,00% 94,46%

Atividades Complementares 250 5,54%

TOTAL DO CURSO 284 4510 100,00%

3.5.1. Ementário e Bibliografia

A composição do acervo do Complexo de Bibliotecas João Herculino faz-se por

livros nacionais e internacionais, formato impresso e digital, periódicos nacionais e internacionais,

suporte impresso e digital, jornais impressos e eletrônicos, materiais especiais, como bases de

dados, filmes, obras de referência e acervo fotográfico. O acervo está protegido por sistema

antifurto, por meio de etiquetas magnetizadas ativáveis e desativáveis.

A formação e o desenvolvimento de coleções constituem a fase em que ocorrem

os processos de aquisição, seleção e avaliação, visando atender às necessidades informacionais dos

usuários. Procura-se adquirir bibliografias atualizadas em todas as áreas do conhecimento,

qualquer que seja o formato, para apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão.

A coleção está classificada conforme a tabela de Classificação Decimal Universal

– CDU. Sua organização refere-se ao processamento técnico com foco no acesso e na recuperação

da informação. Seu armazenamento dá-se por arranjo temático.

A sinalização contempla mapas com indicação de ambientes e serviços

oferecidos. As estantes e as prateleiras estão indicadas conforme a divisão de assunto e

classificação (CDU) do setor. Prioriza-se no processamento técnico a rapidez com que os

documentos devam ir para as estantes.

Os processos técnicos operacionais consistem em: análise temática, classificação

e indexação, objetivando a recuperação de conteúdo. Na análise descritiva, ou seja, a catalogação,

o formato utilizado é conforme a NBR 6023.

Todas as unidades curriculares/disciplinas (obrigatórias e optativas) ofertadas

pelo Curso de DIREITO-Bacharelado contam com 5 (cinco) títulos na bibliografia complementar,

com quantidade de exemplares suficientes (2 exemplares de cada título).



3.6. Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio de Prática Jurídica do curso de Direito do Centro Universitário de

Brasília – UniCEUB está estruturado de acordo com a concepção do artigo 2º, § 1º, III, IX, do

artigo 5º, III, do artigo 7º, § 1º, 2º, da Resolução CNE/CES nº 9 de 29/11/2004 atualizada pela

Resolução CNE/CES nº 3, de 14/07/2017, e contempla o mínimo de 300 horas entre atividades

práticas simuladas e reais, divididas em quatro disciplinas de Estágio, de 75h cada.

O Estágio Supervisionado e Prática Jurídica do Curso de Direito do UniCEUB

será composto por atividades de práticas jurídicas simuladas e reais. As atividades são obrigatórias

e diversificadas, com alternativas para que o aluno, no exercício de sua autonomia acadêmica,

encontre o suporte necessário para vivenciar a prática jurídica dentro do seu campo de interesse.

O UniCEUB oferece um programa denominado Primeiro Emprego diante o qual

contrata advogados recém graduados na IES que terão a função de orientar as atividades práticas

dos estagiários, sempre sob a supervisão e coordenação de professores regulares da IES.

Atualmente, 60 advogados, egressos do UniCEUB, estão contratados para essa função e atuam na

prática real e na simulada tanto no NPJ quanto nos Núcleos de Atendimento Jurídico (NAJs).

O Estágio Curricular é supervisionado e coordenado por 3 professores em regime

de dedicação integral que contam com o apoio de uma secretaria localizada no Edifício União e

funcionários.

Assim, há no Estágio Supervisionado a prática dos diversos campos de operação

do Direito, como Advocacia Pública e Privada (atividades consultivas e contenciosas),

Magistratura, Ministério Público, entre outras. Em todos os casos, o Estágio Curricular

Supervisionado – além de promover uma experiência prática – reforça a função social de cada uma

dessas atividades, robustecendo a formação humanística dos egressos do curso de Direito do

UniCEUB. Dito de outra forma, a preocupação com a formação de profissionais de verdade, o

Estágio Curricular Supervisionado adquire uma importância enorme no PPC.

Nesse sentido, a prática jurídica real compõe-se fundamentalmente de

atendimento jurídico à comunidade local. O UniCEUB possui um edifício situado no Setor



Comercial Sul, adequadamente estruturado, onde se encontra instalado o Núcleo de Prática Jurídica

(NPJ) do curso de Direito. Além disso, mantém vários outros Núcleo de Atendimento Jurídico

(NAJ) instalados nos prédios dos Fóruns do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

(TJDFT), da Justiça Federal do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – inclusive,

sendo pioneiro na assistência jurídica acadêmica no âmbito deste último tribunal.

Há também a Câmara de Mediação do UniCEUB (CAMED), projeto realizado em

parceria com o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Desde 2006, a Câmara de Mediação do UniCEUB -

CAMED existe vinculada ao Núcleo de Prática Jurídica da instituição e realiza sessões de mediação

e conciliação de casos cíveis e de família encaminhados pelos Núcleos de Atendimento Jurídico da

faculdade.

Os alunos do estágio são preparados por intermédio de um curso de conciliação de

40h horas, realizado pela instituição no início de cada semestre e ministrado pelos advogados da

instituição certificados para atuarem como mediadores judiciais pelo TJDFT e como instrutores de

mediação pelo CNJ (conforme Resolução nº 125/2010 do CNJ). O curso segue os mesmos

parâmetros dos cursos de conciliação ministrados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos

Territórios.

Após o curso teórico, os alunos assistem a algumas audiências, posteriormente

iniciam a atuação como conciliadores individuais, sob orientação de advogados, e finalmente

iniciam a atuação em dupla, na chamada co-conciliação. Nos casos de mediação, os alunos são

sempre acompanhados diretamente pelo orientador responsável, visando ao melhor atendimento dos

assistidos.

Além disso, desde o final de 2014, foi firmado com o TJDFT o Convênio nº

24/2014, que atribuiu à CAMED a qualidade de unidade avançada do Centro Judiciário de Solução

de Conflitos e Cidadania de Brasília, denominada CEJUSC/UniCEUB, o primeiro no Distrito

Federal a ser sediado em uma instituição privada.

O convênio consiste na realização de audiências de conciliação e mediação pelos

alunos da instituição, dentro do TJDFT ou nas dependências do UniCEUB, a depender da pauta,



bem como no encaminhamento, pelo TJDFT, de casos para a realização de audiências de

conciliação pré-processual e mutirões de conciliação, pleiteadas por empresas parceiras ao próprio

tribunal.

Em razão do convênio, todos os acordos cíveis realizados na CAMED são

homologados pela Juíza responsável pelo CEJUSC/Brasília (vinculada ao TJDFT), dando a eles

força de título executivo judicial.

A atuação no estágio pode, ainda, conferir aos alunos a certificação de conciliador

judicial, desde que, além da formação, sejam atendidos determinados requisitos exigidos pelo

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (preenchimento de relatórios e apresentação

de certidões), qualificando-os para atuarem como conciliadores voluntários, posição que conta

como horas de práticas jurídicas para concursos e contribui para a formação profissional.

Além do espaço, a instituição provê de meios materiais e de pessoal necessários

ao desenvolvimento de todas as atividades de um estágio de prática jurídica de qualidade. Todas as

atividades, sejam simuladas ou reais, são exclusivamente práticas, salvo excepcionalmente para

sanar alguma dificuldade pontual e essencial sobre direito material ou processual, compreendendo,

entre outras, a redação de atos jurídicos e profissionais, peças e rotinas processuais, a assistência e a

atuação em audiências e sessões, as visitas relatadas a órgãos judiciários, a análise de autos findos, a

prestação de serviços jurídicos, o treinamento de negociação, a mediação, a arbitragem e a

conciliação, a resolução de questões de deontologia e legislação profissional.

A finalidade do estágio curricular é proporcionar ao estudante uma formação

prática, com desenvolvimento das habilidades e competências necessárias à atuação profissional. As

atividades práticas desenvolvidas no âmbito do NPJ estão dividas nas seguintes modalidades:

estágio supervisionado; estágio voluntário; consulta a autos findos; estudos de casos; pesquisa

jurídica; visitas a órgãos do judiciário; participação em cursos e seminários promovidos por

entidades parceiras; participação e assistência de audiências simuladas e reais; participação e

assistência de júris simulados e reais; acompanhamentos processuais e seus relatórios (reais e

simulados); e orientação jurídica itinerante, dentre outros.

Para os alunos que optam por realizar parte do seu Estágio Curricular



Supervisionado em regime conveniado, a IES mantém centenas de convênios ativos com escritórios

de advocacia, órgãos e repartições públicas, tribunais, empresas que contem com departamento

jurídico.

A carga horária do Estágio de prática jurídica, que perfaz 300h, está dividido em 4

semestres, com duração de, no mínimo, 75 h cada, a serem cumpridas, da seguinte forma:

● Estágio Supervisionado e Prática Jurídica I (7º semestre): Oficinas de

Petições ou Estágio Conveniado;

● Estágio Supervisionado e Prática Jurídica II (8º semestre): Prática Real ou

Estágio Conveniado;

● Estágio Supervisionado e Prática Jurídica III (9º semestre): Oficinas de

Petições Avançadas ou Estágio Conveniado;

● Estágio Supervisionado e Prática Jurídica IV (10º semestre): Prática Real ou

Estágio Conveniado.

A interação permanente da academia com o mercado de trabalho e que permite o

acompanhamento das evoluções das práticas profissionais, do que se beneficiam diretamente os

alunos. A postura de abertura e permeabilidade da IES em relação aos centros onde se desenvolve

as carreiras jurídicas responde assim a necessidade de interlocução e aperfeiçoamento das práticas

de estágio. Essa interlocução se efetiva, dentre outros modos, pela participação dos agentes de

mercado nas práticas e rotinas do curso de Direito.

O Núcleo de Práticas Jurídicas, além de um ambiente acadêmico pedagógico,

permite a interação com o cidadão, que é recebido com atenção, interesse e acolhimento para o

encaminhamento da defesa de seus direitos de forma técnica e respeitosa.

3.7. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) cumpre um papel fundamental e

consolida a relação com o conhecimento, traduzindo a preocupação da Instituição com o ensino,

com a pesquisa e com a formação de alunos autônomos e emancipados. A IES os considera como

elementos centrais para a definição do tipo de profissional que se forma.

Objetivando enfatizar o caráter próprio da disciplina, como continuação da



iniciação ao conhecimento científico e buscando dar respostas às necessidades concretas dos alunos

ao longo de seu curso de graduação, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é oferecido por meio

de 2 disciplinas (TCC I e TCC II) previstas no 7º e 8º semestres.

Com uma carga horária total de 150 h, o TCC incentiva a pesquisa científica e a

reflexão crítica por parte dos alunos sobre os problemas contemporâneos da sociedade brasileira.

Note-se que estão presentes os requisitos do tempo e ambiente adequados ao exercício da pesquisa

científica. Os alunos recebem contínuo acompanhamento e orientação em tal atividade, sendo, ao

final, avaliados em sua capacidade de expressão e exposição dos temas pesquisados.

A Instituição encontra-se convencida da importância da pesquisa para a formação

acadêmica e profissional do aluno. O ciclo do TCC tem o objetivo de desenvolver as seguintes

competências e habilidades nos alunos:

(1) capacidade de redação clara e consistente – estruturar um texto acadêmico

com rigor, clareza, consistência, precisão conceitual e também de utilizar as normas técnicas de

redação científica e a norma culta do vernáculo;

(2) capacidade de pensamento autônomo e crítico – examinar o conhecimento

acumulado a partir de instrumentos teóricos que o questionem, quer dizer, instrumentos que, no

limite, proponham visões diferentes dos problemas jurídicos com os quais o aluno se depara;

(3) amadurecimento intelectual – aprimorar a compreensão que o aluno tem do

conhecimento acadêmico e científico e a sua capacidade de, dentro destes limites, pensar o Direito e

sua relação com os demais saberes;

(4) análise do material jurídico – interpretar leis, doutrina e jurisprudência de

maneira instrumental, aproximando-o da vivência prática profissional.

(5) domínio da literatura especializada – travar conhecimento dos autores de

referência nos temas objeto da pesquisa. Inclui-se aqui também a capacidade de contextualizar os

autores dentro dos diversos debates teóricos, doutrinários e jurisprudenciais contribuindo para a

formação e especialização profissional do egresso.

As variadas modalidades de TCC oferecidas buscam refletir diferentes vocações



entre o corpo discente, e atende a pluralidade do universo da pesquisa. Neste sentido, o Trabalho de

Conclusão poderá se revestir da forma de Monografia, Artigo Científico, Proposta de Projeto de Lei

ou Relatório Analítico, espécies de trabalho científico que, com semelhante intensidade, permitem o

desenvolvimento de habilidades críticas e linguísticas, além de, em sua diversidade, permitir que se

privilegie a formação de um saber mais reflexivo ou mais propositivo, conforme as aptidões e

interesses demonstrados pelos alunos, e que têm seu conteúdo explicitado em regulamento

específico.

Ademais, a diversidade de formas se coaduna com a proposta de emancipação

científica dos alunos, permitindo ao corpo discente exercer sua autonomia de capacidade de tomada

de decisão desenvolvidas ao longo do curso. Não obstante, em todos os casos, o discente receberá

orientação individual de um docente que o acompanhará nas disciplinas de Trabalho de Conclusão

de Curso I e II.

O Núcleo de Pesquisa (NP) da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais (FAJS)

acompanha e apoia, de forma centralizada, os estudantes e professores-orientadores em todas as

fases de elaboração do TCC. Trata-se de uma estrutura dedicada especialmente aos assuntos

concernentes ao processo de elaboração, defesa e avaliação dos TCCs.

A par da sua preocupação com o controle das atividades concernentes à

elaboração e a defesa dos TCCs no âmbito da FAJS, o Núcleo de Pesquisa – juntamente com a

Assessoria de Pós-Graduação e Pesquisa Acadêmica – se apresenta como espaço institucional em

que são geradas, geridas e catalisadas as iniciativas de iniciação científica docente e discente no

âmbito do curso de Direito. Tal enfoque permite que a atividade de pesquisa seja disseminada nos

demais momentos da trajetória do alunado, permitindo que tal pilar do processo educacional seja

efetivamente integrado ao pilar do ensino.

Na disciplina de “TCC I”, com carga horária de 75 h, o aluno deve, sob supervisão

do professor-orientador, organizar um cronograma de pesquisa e iniciar as atividades conforme seu

planejamento. Em seguida, na disciplina “TCC II”, com carga horária de 75 h, o aluno deve

concluir as atividades de pesquisa, conforme previsto em seu cronograma e apresenta o resultado da

pesquisa perante a Banca Avaliadora de a acordo com o regulamento aplicável.



O Manual de Elaboração do TCC, juntamente com o Regulamento de TCC do

curso de Direito, ficarão disponíveis no website da IES, no espaço reservado ao Núcleo de Pesquisa

da FAJS. Por fim, o website da Biblioteca da IES permite ampla consulta ao repositório

institucional composto pelos TCC aprovados.

3.8. Atividades Complementares

No Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) as atividades complementares

constam das matrizes curriculares dos seus cursos de graduação, estando previstas para o curso de

Direito, como componente curricular obrigatório, que possibilita a prática de estudos e as atividades

independentes, transversais e de interdisciplinaridade complementadoras do perfil do egresso do

curso.

Conforme a matriz curricular vigente do curso de graduação em Direito, as

atividades complementares contabilizam 250 h, sendo obrigatórias para a integralização da carga

horária total do Curso.

De acordo com seu regulamento, reformulado em abril de 2016, as atividades

complementares dos cursos de graduação do UniCEUB são desenvolvidas durante a integralização

do curso de graduação, podendo, inclusive, ser realizadas em períodos de recesso escolar, sendo

escolhidas pelo graduando entre os seguintes eixos e tipos:

EIXO 1: ENSINO - 1.1. Participação em disciplinas obrigatórias ou

extracurriculares de outros cursos de graduação; 1.2. Exercício de atividades de monitoria; 1.3.

Participação como ouvinte em atividades de defesa de trabalho de conclusão de curso na área

específica; 1.4. Visitação promovida pelo UniCEUB ou orientada a locais de exercício da prática de

atividades na área específica ou afins; 1.5. Participação em grupos de estudo na área específica,

orientado por docente; 1.6. Participação em projetos e ou atividades de estágio na área específica;

1.7. Participação em projetos ou atividades da representação estudantil;

EIXO 2: PESQUISA - 2.1. Participação no Programa de Iniciação Científica do

UniCEUB (PIC-UniCEUB); 2.2. Participação em pesquisa institucional; 2.3. Participação em

pesquisa interinstitucional; 2.4. Participação em pesquisa promovida por outra IES; 2.5.

Participação em pesquisa realizada por docente do curso; 2.6. Participação em grupos de pesquisa



institucionais;

EIXO 3: EXTENSÃO - 3.1. Participação em projetos e atividades de extensão ou

de voluntariado institucionais; 3.2. Participação em projetos e atividades de extensão ou de

voluntariado interinstitucionais; 3.3. Participação em cursos de extensão de língua portuguesa, de

língua estrangeira, de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ou de informática; 3.4. Participação em

cursos de extensão presenciais institucionais ou interinstitucionais na área de formação; 3.5.

Participação em cursos de extensão à distancia institucionais ou interinstitucionais na área de

formação; 3.6. Participação em cursos de nivelamento realizados pelo UniCEUB; 3.7. Participação

em projetos de prestação de serviço e ou de empreendedorismo;

EIXO 4: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - 4.1 Participação em eventos técnicos,

científicos, culturais ou artísticos;

EIXO 5: PRODUÇÃO ACADÊMICA - 5.1 Participação em produto acadêmico

institucional ou interinstitucional publicado; e,

EIXO 6. ESPECIFICIDADES - 6.1 Outras atividades correlatas ao curso.

A oferta das atividades complementares, no curso de Direito, da-se de diferentes

formas. Primeiramente, por meio da Instituição e da coordenação, que propõem eventos de

relevância e interesse para o corpo discente e docente, tais como Carreiras Jurídicas, Alterações

Normativas, como, exemplificativamente, o Código de Processo Civil de 2015; Reforma

Trabalhista e da Previdência.

Outra forma de se ofertar atividades complementares é mediante convite ao corpo

docente e discente, a fim de apresentarem propostas de cursos de extensão e eventos, como

palestras, oficinas, seminários, grupos de estudos, dentre outros, cuja temática seja atual e relevante

para o campo, o(s) palestrante(s) - nacionais e internacionais - sejam juristas ou profissionais de

referência em outras áreas do conhecimento e que dialoguem com o Direito.

Uma terceira importante via de acesso dos alunos às atividades complementares

dá-se por meio de parcerias com o sistema justiça, órgãos públicos federais e distritais, ONGs,

outras IESs e editoras jurídicas, para a realização de eventos jurídicos e atividades institucionais,



quer nas dependências do UniCEUB, quer em locais externos, como Tribunais Superiores,

Tribunais de Justiça e Escolas Superiores. Uma quarta estratégia institucional é a integração entre os

eventos dos cursos da FAJS (Direito e Relações Internacionais) e entre a graduação e a

pós-graduação lato e stricto sensu em Direito.

A Central de Atendimento, vinculada a Secretária-geral, é responsável pelo

recebimento dos documentos comprobatórios para registro das horas de atividades complementares

nos históricos escolares dos alunos, sendo que qualquer análise necessária, além das definidas no

Regulamento, são realizadas pela coordenação do curso de graduação em que o aluno solicitante

está matriculado.

Os comprovantes são arquivados digitalmente, no Sistema de Gestão Institucional

(SGI), por 1 (um) ano após a data de conclusão do curso pelo aluno.

Para o computo das horas de atividades complementares, é indispensável a

apresentação de comprovante de realização da atividade devidamente assinado pelo realizador,

contendo o local, a data de realização, o tipo de atividade, a carga horária, a descrição da atividade e

o aproveitamento, se for o caso. As atividades complementares que exigem a elaboração de

relatório ou documentos adicionais só́ são computadas quando os critérios pertinentes são

atendidos.

Os alunos que ingressam na Instituição por meio de transferência ficam sujeitos

ao cumprimento da carga horária de atividades acadêmicas complementares, podendo solicitar o

aproveitamento das atividades desenvolvidas durante o curso na Instituição de Ensino Superior

(IES) de origem.

Não são computadas como atividades acadêmicas complementares: disciplinas

optativas constantes da matriz curricular ou eletivas integrantes do curso no qual está́ matriculado,

já́ aproveitadas para integralização da matriz curricular; no caso de alunos transferidos, as

disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas cursadas na IES de origem e aproveitadas para

integralização da matriz curricular; as atividades de elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão

do Curso; as atividades profissionais mesmo que correlatas ao curso no qual está matriculado; as

atividades de estágio realizadas e já́ aproveitadas para integralização da matriz curricular; as



atividades de estágio contabilizadas para disciplina Estágio Curricular Supervisionado; as atividades

desenvolvidas anteriormente ao ingresso do aluno no curso; e as atividades desenvolvidas sem

comprovação ou com comprovação insuficiente.

Cada tipo de atividade atende ao limite de horas de acordo com a exigência

estabelecida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação, conforme previsto na referida

regulação. No caso do curso de Direito o limite será de 100 horas para cada tipo de atividade

complementar.



4. ENSINO

4.1. Políticas de Ensino

A política de ensino prioritária da instituição e que reflete no curso é o Ensino, com caráter

crítico valorativo, visando despertar no corpo discente a capacidade de interpretação da aplicação

do Direito à serviço da promoção dos valores fundamentais da liberdade, igualdade e justiça. Para

tanto, busca-se ministrar conteúdos em consonância com a realidade subjacente ao qual estão

inseridos alunos/professores/comunidade, de modo que o conhecimento da legislação seja

catalisado em prol da resolução de lides, da regulação igualitária das disputas e, sobretudo, da

mediação de conflitos, se possível evitando-se a via judicial.

Cada componente curricular é estruturado (ementa, objetivos, bibliografia) no intuito de

oportunizar ao discente o acesso aos conteúdos programáticos necessários à formação

ética-cidadã e, devidamente vocacionado ao exercício prático das carreiras jurídicas. Para tanto, se

estabelece como meta didático-pedagógica que as disciplinas teóricas façam conexões com as

disciplinas práticas e vice-versa, tendo em vista a aplicação dos conteúdos teóricos desenvolvidos

pelos eixos de formação fundamental e de formação profissional.

A política de ensino, também, sedimenta-se no compromisso institucional de estimular o

surgimento de novas vocações, ou seja, no incentivo à iniciação à docência no âmbito do ensino

superior. No Curso de Direito se desenvolve de forma continuada, a partir de políticas que

fomentam a pesquisa e a produção de trabalhos científicos, posteriormente publicados e/ou

apresentados em eventos acadêmicos. Através da extensão, o Curso projeta a participação do aluno

em eventos e atividades extraclasse, concretizando a tríade (ensino/pesquisa/extensão).

Associado à política de ensino tem-se, também, a política de capacitação docente que se

coaduna no propósito de aumentar a quantidade de professores com titulação em nível de

excelência para oferta de novos projetos relacionados à vivência do ensino como ferramenta de

transformação social, na medida em que vislumbra na educação a saída para libertação e



autonomia dos discentes, cujas carreiras jurídicas pretende-se que sejam exitosas, bem como, a

atuação cidadã consciente na sociedade.

4.2. Metodologia

4.2.1. Abordagem Metodológica

A estrutura curricular visa manter as disciplinas típicas e próprias do ensino do

Direito, mas com o olhar para inovação, ampliando a moldura para dar aos egressos instrumentos

que lhes permitam acompanhar mudanças sociais e avanços tecnológicos; para que as críticas às

políticas públicas não sejam vazias é preciso pensar propostas corretivas, fazer sugestões, atuar

como indutor de transformações sociais.

Função e responsabilidade da instituição é buscar atingir tais objetivos,

responsabilidade que se projeta sobre docentes e discentes; a concretização desses propósitos

requer a oferta de ensino da melhor qualidade de que resulte a formação de quadros de excelência;

a constante revisão da metodologia utilizada, a atualização versátil dos conteúdos programáticos, e

o sentido dialógico que a própria sociedade de massa e de intensa comunicação demanda devem

estar refletidos no projeto pedagógico.

4.2.2. Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino-Aprendizagem

Os novos paradigmas sociais, políticos, culturais e econômicos, marcados pelo

fenômeno da globalização e pela maciça presença da tecnologia em todas as áreas do saber, há a

necessidade de se buscar a resolução para complexas questões políticas e jurídicas, de forma que a

concepção de um Curso de Direito passa, inevitavelmente, pela análise e valorização dessas

questões em toda a sua extensão teórico-prática.



As tecnologias de informação e comunicação são importantes ferramentas para o

processo de ensino-aprendizagem no contexto atual, razão pela qual, a instituição utiliza a

plataforma Google for education como suporte para a conexão dos discentes.

A utilização de novas tecnologias contribui para que a atividade docente seja

engrandecida e aprimorada, com enfoque para que os alunos possam avaliar e gerir a informação.

Nesse contexto, os docentes podem ter funções como organizadores do saber; fornecedores de

meios e recursos de aprendizagem e   provocadores do diálogo, da reflexão e da participação crítica.

4.2.3. Mecanismos de Interação entre Docentes e Estudantes

O modelo para a interação entre docentes e discentes do curso está pautado nos

indicadores de qualidade que repercutem diretamente nas práticas do curso. A virtualidade está cada

vez mais presente no cenário educacional. A revolução tecnológica abre caminhos para uma

reestruturação da teoria e da prática educacional, do desenvolvimento da autonomia e possibilidades

de aquisição de novas aprendizagens por parte dos docentes e dos discentes.

Além de um sistema próprio, a instituição agrega às práticas pedagógicas, a

utilização das ferramentas tecnológicas do Google for education, o que permite nesse ambiente,

dialogar, trocar informações, ideias e experiências, construir e produzir conhecimento.

As interações por meio dos recursos disponíveis no ambiente propiciam as trocas

individuais e a constituição de grupos colaborativos que interagem, discutem problemáticas e temas

de interesses comuns, pesquisam e criam produtos ao mesmo tempo em que se desenvolvem.

4.3. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem

4.3.1. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem das Disciplinas Presenciais



Conforme seu Regimento Geral (Arts. 67 a 73), no Centro Universitário de

Brasília (UniCEUB) o sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos cursos de

graduação, incluindo o curso de bacharelado em Direito, abrange o aproveitamento e a assiduidade

(frequência), sendo eliminatórios por si mesmos, cabendo ao professor responsável pela disciplina a

apuração do rendimento escolar.

O aproveitamento é aferido, em cada disciplina, mediante a exigência da

assimilação progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliado em provas e em outras tarefas

ministradas ao longo do período letivo, conforme plano de ensino da disciplina. E a assiduidade é

verificada pela frequência às aulas e às atividades de cada disciplina.

O aproveitamento nos estudos é traduzido pelas seguintes menções, tendo em

vista o sistema de avaliação global, não se restringindo aos valores númericos. Sendo: SS-Superior;

MS-Médio Superior; MM-Médio; MI-Médio Inferior; II-Inferior; SR-Sem Rendimento; e

RF-Reprovado por Falta.

O aluno é aprovado, em cada disciplina, quando obtém frequência igual ou

superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas ou atividades programadas e, no

mínimo, a menção final média - MM. Quando o aluno apresenta rendimento suficiente nos estudos,

mas não obtém a frequência mínima exigida, é reprovado por faltas, com a menção final RF.

Cabe ressaltar que não haverá́ abono de faltas, ressalvados os casos previstos em

legislação específica. A falta do aluno a qualquer das atividades de avaliação importará em menção

SR, ressalvado o direito ao regime de exercício domiciliar (RED) devendo o conteúdo a ser

avaliado, bem como as competências, serem os mesmos do período escolar a que o aluno não

compareceu. Cabe ressaltar que disciplinas com caráter teórico-prático não implica direito ao RED.

O aluno que obtém, no mínimo, menção MM e que, unicamente em razão de falta

da frequência, é reprovado em disciplina que seja pré-requisito de outra, pode prosseguir os estudos,

suspendendo-se a aplicação do pré-requisito, no caso específico.

A menção final não representa a média das menções parciais, devendo, antes,

significar o julgamento final e global do aproveitamento nos estudos. Podendo constar em plano de



ensino das disciplinas os critérios de composição da menção final.

São aplicadas obrigatoriamente, pelo menos, 2 (duas) verificações do rendimento

escolar por semestre. Admitir-se-á múltiplos modelos de avaliação, como testes cognitivos,

portfólio, autoavaliação, fórum de debate, simulados e etc. O uso das metodologias ativas reflete-se

nas formas de avaliação, que privilegiam a participação do aluno em situações práticas, como os

torneios de Simulação Realística e o Laboratório Jurídico, a fim de desenvolver a criatividade para

resolução de problemas.

Os critérios específicos de avaliação – isto é, os elementos que compõem a

avaliação, bem como o seu peso na composição do resultado – serão especificados no plano de

ensino de cada disciplina.

Os instrumentos de avaliação devem, portanto, ser elaborados conforme os

objetivos a serem avaliados, constantes nos Planos de Ensino. Assim, a aprovação nas disciplinas

deve estar condicionada ao alcance dos objetivos específicos definidos nos Planos de Ensino, os

quais, por sua vez, vinculam-se às competências definidas no Projeto Pedagógico do Curso.

Com o objetivo de complementar a avaliação realizada por disciplina, a

Instituição realizada a Avaliação Multidisciplinar Cumulativa (AMC), ferramenta que contribui

para o gerenciamento e monitoramento das atividades acadêmicas e análise dos conteúdos

curriculares.

A avaliação, conforme consta no Regimento do UniCEUB, é formativa,

devendo-se observar o mínimo de duas avaliações por semestre (Art. 50, § 4º). Assim, a proposta é

que no primeiro bimestre, a menção resulte de avaliação interna (a cargo do docente) e, no segundo

bimestre, deverá ocorrer uma avaliação externa, que é Avaliação Multidisciplinar Cumulativa,

podendo, além dela, ocorrerem quantas avaliações se fizerem necessárias.

4.3.2. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem das Disciplinas a Distância

4.3.3. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem do Estágio Curricular

Supervisionado

O Estágio de Prática Jurídica do curso de Direito do Centro Universitário de



Brasília – UniCEUB está estruturado de acordo com a concepção do artigo 2º, § 1º, III, IX, do

artigo 5º, III, do artigo 7º, § 1º, 2º, da Resolução CNE/CES nº 9 de 29/11/2004 atualizada pela

Resolução CNE/CES nº 3, de 14/07/2017, e contempla o mínimo de 300 horas entre atividades

práticas simuladas e reais, divididas em quatro disciplinas de Estágio, de 75h cada.

Os discentes podem realizar até duas disciplinas na Prática Simulada, consistente

em Oficinas de Petições, nas quais são apresentadas aos discentes a simulação orientada de casos

práticos, audiências e julgamentos, elaboração de peças processuais para casos simulados, e estudo

de peças, rotinas e fases de processos de diversos procedimentos.

A avaliação do discente é contínua, baseada no seu desempenho durante as

oficinas, na qualidade das peças simuladas que elabora, e no seu desempenho nas audiências e

julgamentos simulados. Além disso, o discente realiza duas avaliações escritas com consulta apenas

à legislação não-comentada. Em todas as atividades, exigem-se assiduidade, pontualidade,

organização, ética, zelo e qualidade no desempenho das funções, fatores que são considerados para

avaliação. O discente é considerado aprovado se obtiver menção final suficiente na avaliação final e

a integralização da carga mínima de 75h de prática simulada.

As oficinas são ministradas por advogados-orientadores, com experiência forense,

sob a supervisão de professores da instituição.

Os discentes podem cumprir até duas disciplinas na Prática Real, consistente na

prática jurídica em casos reais, mediante atendimento gratuito à comunidade nas áreas cível, penal,

administrativo e previdenciário, e no processamento das respectivas ações perante os órgãos

judiciais, envolvendo o exercício de todas as atividades próprias da advocacia: atendimento do

assistido, prestação de orientações imediatas, elaboração das peças processuais, ajuizamento das

ações, comparecimento e participação nas audiências e nos julgamentos, inclusive plenários do

Tribunal de Júri. Os discentes atuam sob a orientação de advogados orientadores e professores da

instituição.

A avaliação do discente é contínua, baseada no seu desempenho durante os

plantões de atendimento à comunidade, na qualidade das peças que elabora, e na quantidade e

diversidade de atividades extras (comparecimento a audiências, participação em Plenários do



Tribunal do Júri) de que participa. Além disso, o discente realiza duas avaliações escritas com

consulta apenas à legislação não-comentada. Em todas as atividades, exigem-se assiduidade,

pontualidade, organização, ética, zelo e qualidade no desempenho das funções, fatores que são

considerados para avaliação. O discente é considerado aprovado se obtiver a menção suficiente na

avaliação final e a integralização da carga mínima de 75h de prática real.

O estágio é realizado em Núcleos de Atendimento Jurídico, cada um com

competências específicas e atendimento a determinada localidade do Distrito Federal. Além de

Núcleos destinados ao atendimento da comunidade sediados em diversos fóruns da Justiça Comum

do Distrito Federal, da Justiça Federal da Primeira Região, da Justiça do Trabalho da Décima

Região e do Superior Tribunal de Justiça, a instituição também oferece vagas em sua Câmara de

Mediação, núcleo cujo objetivo é promover a conciliação pré-processual em casos viáveis

encaminhados por outros Núcleos de Atendimento Jurídico, com a posterior submissão do acordo

ao Poder Judiciário para homologação. Os discentes vinculados à Câmara de Mediação também

participam, na qualidade de conciliadores, de audiências de conciliação promovidas pelo Centro

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos

Territórios.

Os discentes podem, ainda, realizar até duas disciplinas na modalidade de Estágio

Conveniado, mediante a realização de estágio profissional em órgãos públicos ou privados

conveniados com o UniCEUB, que supervisiona e fiscaliza as atividades exercidas.

Para aprovação na disciplina cursada na forma de Estágio Conveniado, o discente

deve apresentar, no mínimo, 04 (quatro) relatórios formatados nos termos exigidos e acompanhados

de atividades exclusivamente jurídicas desempenhadas perante o órgão concedente, com a

assinatura do responsável pelo estágio. Além disso, deve submeter-se a duas avaliações escritas,

com consulta apenas à legislação não-comentada, e a entrevista individual com professores da

instituição, para relatório sobre as atividades desempenhadas no estágio e aferição de seu

aprendizado.



4.3.4. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem do Trabalho de Conclusão de

Curso

O TCC constitui-se em pesquisa individual, realizada pelo Aluno-Orientando sob

supervisão de Professor-Orientador, podendo ser desenvolvida por meio das seguintes modalidades:

I - monografia: trabalho de conclusão de curso monográfico dividido em

introdução, ao menos três capítulos, conclusão e referências bibliográficas, com no mínimo 30

páginas excluídos elementos pré e pós textuais; composto por tema, problema de pesquisa, marco

teórico e metodologia; observação de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais conforme

disciplinado no MTCC;

II - artigo científico: trabalho de conclusão de curso de divulgação científica

integrado por texto dissertativo dividido em título, resumo, tópicos textuais e referências

bibliográficas, com no mínimo 15 páginas; composto por tema, problema de pesquisa, marco

teórico e metodologia; conforme disciplinado no MTCC;

III - proposta de projeto de lei, acordo internacional ou tratado: trabalho de

conclusão de curso compreendido por proposta original ou de alteração de lei, acordo internacional

ou tratado existentes, com no mínimo 15 páginas; composto por justificativa, contexto histórico;

marco teórico e parecer; conforme disciplinado no MTCC;

IV - relatório de jurisprudência: trabalho de conclusão de curso destinado à

investigação de jurisprudências com abrangência territorial ou temática ligada à justificativa do

relatório, com justificativa, objetivo e marco teórico, com no mínimo 15 páginas; conforme

disciplinado no MTCC.

Mediante tais modalidades, o O TCC tem o objetivo de desenvolver competências

e habilidades nos Alunos-Orientandos, tais como capacidade de redação clara e consistente:

estruturar um texto acadêmico com rigor e precisão conceitual, utilizando as normas técnicas de

redação científica e a norma culta do vernáculo; capacidade de pensamento autônomo e crítico:

examinar o conhecimento científico acumulado a partir de instrumentos teóricos que apresentam



visões diferentes dos problemas com os quais o aluno se depara; amadurecimento intelectual:

aprimorar a compreensão que o aluno tem do conhecimento acadêmico e científico e a sua

capacidade de, dentro destes limites, pensar o Direito em sua relação com os demais saberes e

domínio da literatura especializada: apropriar-se do conhecimento dos autores de referência nos

temas objeto da pesquisa, incluindo a capacidade de contextualizar os autores dentro dos diversos

debates ontológicos, epistemológicos, teóricos e metodológicos, contribuindo para a formação e

especialização profissional do aluno.

5. EXTENSÃO

As atividades de extensão contribuem para a inserção dos estudantes no mundo do

trabalho com maior consciência e atitude cidadã, atuantes como agentes sociais que se

responsabilizam e agem em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade, principalmente,

preocupados com a sustentabilidade dos recursos ambientais e pessoas da comunidade.

5.1. Políticas de Extensão

As referências legais possibilitam compreender que a extensão fortalece a ideia de

socialização e distribuição de conhecimentos. Pelas disposições legais, as Diretrizes para a Extensão

definem os princípios, os fundamentos e os procedimentos que possibilitam cada vez mais a

interação transformadora, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação

permanente com o ensino e a pesquisa.

As diretrizes da política de extensão são: Contribuir para o incremento da

dimensão social do UniCEUB pelo aprofundamento da integração da comunidade interna com a

comunidade externa, envolvendo professores e alunos de diferentes áreas do conhecimento,

colaboradores e pessoas da comunidade; Desenvolver ações institucionais extensionistas,

prioritariamente, voltadas para a valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e em ações afirmativas de defesa e

promoção dos direitos humanos, da igualdade étnico-racial e outras áreas de grande pertinência

social; Alinhar a política extensionista ao PDI, traduzindo a missão, os objetivos, as metas e os

valores da instituição nele expressos, por meio da promoção de ações institucionais



reconhecidamente exitosas e inovadoras internas, transversais a todos os cursos ofertados, e

externas, através dos projetos de responsabilidade social; Enfatizar a interação dialógica entre o

UniCEUB e a sociedade, articulando as competências a serem desenvolvidas pelo discente com as

demandas locais e regionais, no sentido de promoção de trocas de saberes e experiências, em que

pode gerar laços e transformações de suas realidades e melhoria das condições sociais da

comunidade do Distrito Federal e Entorno; Promover oportunidades de aprendizagem alinhadas ao

perfil do egresso que tenham impacto na formação do estudante pela ampliação das suas

competências e pela aplicação dos conhecimentos adquiridos nos cursos, propiciando o

desenvolvimento da compreensão da responsabilidade social da atuação dos futuros profissionais na

sociedade; Implantar a política institucional de extensão no âmbito de cada curso de graduação,

promovendo a ampliação e o aprofundamento do conhecimento do conteúdo apresentado nas

disciplinas que compõem as matrizes curriculares dos cursos, estimulando a realização de

atividades interdisciplinares e interprofissionais; Promover a indissociabilidade com o ensino e

com a pesquisa, oferecendo ao professor condições de conhecer as expectativas da sociedade para

conciliar o rigor metodológico e a relevância social e de legitimar socialmente sua produção

acadêmica; Promover ações institucionais internas, transversais a todos os cursos ofertados

reconhecidamente exitosas e inovadoras, que proporcionem aos alunos experiências sociais

teórico-práticas capazes de comprometê-los com a transformação social, proporcionando

aprendizagens diferenciadas dentro de cada área; Ofertar modalidades de ações extensionistas

variadas, considerando a institucionalização das atividades complementares, a carga horária, a

diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à formação geral e específica

do discente, constante no Projeto Pedagógico dos Cursos. Também, incentivar a produção do

conhecimento por meio de institucionalização de grupos de estudos e divulgar as informações de

extensão pela comunicação da IES com a comunidade interna e os canais de divulgação externa de

forma diversificada.

As modalidades de ação envolvidas nesse processo podem enfatizar ora os

aspectos de formação acadêmica (visando a excelência do ensino ministrado na Instituição), ora os

de integração comunitária (no sentido de aproximação entre grupos e segmentos das comunidades

interna e externa), tendo em vista desenvolver o potencial de ação pela conjugação de esforços.



As políticas institucionais de extensão e de integração comunitária no UniCEUB

apontam para alguns programas institucionais em torno dos quais se agrupam as atividades por área

temática. Apenas em caso de eventos esporádicos, circunstanciais, sem caráter de continuidade, sem

repetição periódica, podem ocorrer atividades “sem vínculo a programa”. São áreas consideradas

temáticas pelos fóruns nacionais de extensão: comunicação, cultura, direitos humanos, educação,

meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

O curso desenvolve atividades de extensão por meio dos projetos:

1. Clínica de Direitos Humanos do UniCEUB conta com dois Eixos: (i) Direito à

Moradia Adequada e Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; (ii) Direitos

Humanos de Pessoas Vulneráveis e Tomada de Decisão Apoiada. A Clínica de Direitos Humanos

terá dois componentes: (i) Projetos Jurídicos, (ii) Projetos de Intervenção. Os Projetos Jurídicos

envolvem as seguintes atividades: (i) advocacy e políticas públicas, com o objetivo de estudar o

funcionamento das políticas públicas, destacando, sobretudo, a formação da agenda, os atores

envolvidos e as proposições em debate; (ii) estudos jurídicos visando facilitar a compreensão e a

aplicação da legislação nacional, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de Grupos

Vulneráveis no Distrito Federal. Os Projetos de Intervenção têm como escopo aproximar

professores e alunos de situações concretas de violação de direitos humanos ocorridas no país e

particularmente em determinadas comunidades do Distrito Federal.

2. Reintegrar - formação de redes em execução penal: disseminação da cultura de

paz nas escolas. Parceria com a FUNAP-DF, que, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do

GDF, atende diretamente a pessoas presas no regime semiaberto, que passam pela instituição para

treinamento e trabalho para fins de remição.

3.Proteção à mulher vítima de violência doméstica: O PROVID, a partir do

projeto Maria da Penha vai à escola, tem como objetivo principal a educação para a consciência

cidadã, de alunas e alunos da rede pública de ensino acerca dos caminhos da violência contra a

mulher. A preparação de acadêmicas e acadêmicos em Direito e Psicologia para irem ao encontro

desse público nas escolas do Distrito Federal teve como principal resultado a elaboração de

dinâmicas de abordagens concretas para a intervenção nas escolas.



4. Violência contra crianças, adolescentes e jovens (VICAJ): A metodologia

consiste na realização de oficinas e cursos de capacitação, que emprega formas diversas de

abordagem para alcance do público alvo, tais como músicas, encenações, cartazes e exposições

orais, destinada aos alunos e professores/funcionários do Projeto VIRAVIDA, além de

alunos/professores da rede pública. Organização de palestras e debates, além de levantamento de

indicadores e informações sobre a temática pelos alunos. Atendimento de adolescentes autores de

atos infracionais na perspectiva restaurativa. Oficinas de capacitação voltadas para os discentes.

6. PESQUISA

6.1. Políticas de Pesquisa

O UniCEUB promove a pesquisa como modo de inovar e enriquecer seus

programas de ensino, por intermédio do apoio ao programa de iniciação científica júnior, ao

programa de pesquisa docente e aos grupos de pesquisa, com a finalidade de ampliar os

conhecimentos da sociedade, dos agentes educacionais e de seus educandos, atendendo a demanda

profissional.

A atividade de pesquisa no UniCEUB reflete a filosofia da Instituição, ou seja, “a

busca do conhecimento e da verdade, pela preparação do homem integral, assegurando-lhe a

compreensão adequada de si mesmo, de seu papel na sociedade e de sua responsabilidade como

profissional”. Também fortalece os valores de ética, pluralidade de ideias, criatividade, consciência,

cooperação e sensibilidade.

Dessa forma, por acreditar na pesquisa como um agente transformador do ensino,

o UniCEUB desenvolve ações e atividades que permitem o fortalecimento da pesquisa, do perfil

crítico acadêmico-científico dos envolvidos e, consequente, consolida novas propostas de cursos de

pós-graduação, além do seu amadurecimento em termos de produção e repercussão de trabalhos

acadêmicos.

A parceria do UniCEUB com instituições de fomento externas, públicas e



privadas, permite aos alunos o envolvimento com as atividades e ações de pesquisa e o apoio por

meio de concessão de bolsas. Da mesma forma, o UniCEUB também se compromete em oferecer à

equipe pesquisadora os seguintes benefícios: bolsas aos alunos; carga horária ao professor

orientador; recurso financeiro para a compra de material. Conforme descrito nos editais e nas metas

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado pela Instituição, de acordo com a

regulação e aprovado periodicamente pelo Ministério da Educação (MEC).

6.2. Grupos e Linhas de Pesquisa

As linhas de pesquisa do curso estão diretamente relacionadas às áreas de concentração do

programa de pós graduação stricto sensu: Políticas Públicas, Estado e Desenvolvimento, sendo subdividida

em a) Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado e b) Políticas Públicas, Processo Civil,

Processo Penal e Controle Penal e a linha Políticas Públicas, Relações Privadas e Desenvolvimento, com a

subdivisão a) Políticas Públicas, Sociedade Civil e Proteção da Pessoa e b) Políticas Públicas e

Desenvolvimento Econômico Cortes constitucionais, Democracia e Direitos Humanos.

Em andamento os grupos:

1. Cortes constitucionais, Democracia e Direitos Humanos:Pesquisa-se a tensão entre jurisdição
constitucional e democracia, percorrendo-se os seguintes temas: i) legitimidade democrática da
jurisdição constitucional, ii) limites e exame crítico da atuação do Supremo Tribunal Federal no
exercício da jurisdição constitucional, iii) implementação de direitos sociais pelas Cortes
Constitucionais da América Latina e iv) precedentes vinculantes. Pretende-se produzir: seminários,
publicações e uma casoteca que reúna precedentes das Cortes Constitucionais estudadas sobre os
referidos temas.

2. Direito ambiental e desenvolvimento sustentável:O Grupo de pesquisa, no âmbito da graduação,
mestrado e doutorado em Direito do CEUB, tem por objetivo discutir temas ligados ao
desenvolvimento sustentável. Essa análise, em razão das diferentes dimensões da sustentabilidade,
envolve, necessariamente, um olhar multidisciplinar, o que significa inter-relação entre diferentes
áreas do saber. Desde 2008, o grupo vem desenvolvendo pesquisa em relação à criação e gestão de
unidades de conservação, como forma eficiente de proteção da biodiversidade e, ao mesmo tempo,
de geração de renda para comunidades locais. Como produto, pode-se citar a publicação do livro
"Uso público em parques nacionais", pela editora CRV, em 2012 e do e-book "Estações Ecológicas e
Reservas Biológicas: pesquisa e preservação", em 2014, pela Editora CEUB. Um novo livro,
consolidando o resultado da pesquisa sobre monumentos naturais, refúgios da vida silvestre e áreas
de relevante interesse ecológico será editado até o final de 2015.

3. Grupo de pesquisa em Direito & Economia (GPDE/DF):O Grupo de Pesquisa em Direito &
Economia - GPDE tem por propósito produzir e disseminar estudos teóricos e empíricos que
abordem novas e antigas questões jurídicas sob um prisma inovador, em especial, mas não limitado,
à aplicação da metodologia da análise econômica do direito de forma a possibilitar aos juristas e
elaboradores de políticas públicas o instrumental necessário para a realização de juízos de diagnose e
de prognose de seus objetos de estudo e de trabalho.



4. Grupo de pesquisa em direito público e política urbana (GPDPPU):Em agosto de 2014: 2º
ENINTAU - Encontro Internacional de Meio Ambiente Urbano - Cidade Resiliente, 2 trabalhos
publicados em pôsteres: - "MOBILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA: as cidades resilientes como
caminho para a sustentabilidade urbana no Brasil"; - "RESILIÊNCIA URBANA E O SISTEMA
CICLOVIÁRIO NO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA: um estudo de caso". - Em agosto de 2015:
VIII Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, realizado em Fortaleza, 2 textos aprovados no GT
06 - Mobilidade urbana e o direito à cidade: 1) "SISTEMA CICLOVIÁRIO NO PLANO PILOTO
DE BRASÍLIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE EFICÁCIA JURÍDICA" - Paulo Carmona; Erika
Wnge; Isabella V. M. Sarmento; Neslita da C. Silva; 2) "A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO" - Paulo Carmona; Francisco E. C. Silva; Greice M. A.
Cezar. Em outubro de 2016: apresentação no XIV Congresso de Ensino do UNICEUB: "IMPACTO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL" - Adriana M. Fontenelle e outros.

5. Hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas: O Grupo de Pesquisa Hermenêutica do
Direito Administrativo e Políticas Públicas, vinculado à Área de Concentração Políticas Públicas,
Estado e Desenvolvimento, tem como escopo estudar a teoria da função atípica de concreção de
normas jurídicas, sob um olhar pós-positivista e desenvolver pesquisas relacionadas à patente
ampliação das margens de interpretação da lei e da Constituição pela Administração Pública. Sob
essas diretrizes, pesquisará a origem, o desenvolvimento e o estágio atual, no Brasil e no direito
comparado, das teorias que legitimam a atuação jurídico-hermenêutica do Estado-administração,
acentuando os conceitos apresentados pela doutrina e o posicionamento da jurisprudência. Ainda
investigará a relação entre o direito administrativo e a concretização de direitos fundamentais e
políticas públicas, à vista da constitucionalização do direito administrativo, para situá-lo, na
epistemologia, sob a óptica de um Estado Constitucional e Democrático de Direito.

6. Internacionalização do Direito: O objeto é estudar o processo de internacionalização do direito que
se dá por meio das diversas interações ocorridas entres diferentes ordenamentos jurídicos nacionais e
entre estes e o próprio direito internacional. Para tanto, temas como mundialização e globalização
são muito importantes, pois é somente com o estudo desses novos movimentos que se pode entender
as novas relações entre o local e o global, e a forma como o direito é afetado por essas
transformações. Além disso, o processo de internacionalização do direito evidencia cada vez mais a
insuficiência da atual teoria jurídica para explicar novos fenômenos ocorridos no universo do direito.
Diversos temas relacionados à internacionalização do direito são estudados no grupo, tais como
direito internacional ambiental, direito internacional econômico, direito internacional penal, direito
constitucional internacional, entre outros. O grupo está estudando neste biênio o uso estratégico do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

7. Políticas públicas:O Grupo de Pesquisa Políticas Públicas tem por objetivo revisar a literatura em
geral sobre políticas públicas, buscando a consolidação de um marco teórico hábil a lastrear
pesquisas de análise a avaliação de políticas públicas em geral, bem assim funcionar como instância
de observação e proposição de alternativas em face das dificuldades hoje existentes na abordagem
jurídica das políticas públicas. Busca produzir e divulgar conhecimento por meio de debates,
seminários, cursos de extensão, publicações (artigos científicos, livros, coletâneas, pesquisas,
relatórios) e atividades de pesquisa na área de Políticas Públicas em conexão com Direitos Humanos,
Desenvolvimento e temas de cariz jurídico.

7. PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE



7.1. Programas de Apoio Pedagógico

O UniCEUB oferece aos discentes diversos programas de apoio à sua inserção na

comunidade acadêmica além das monitorias, estágios, o incentivo institucional à representação estudantil e à

integração acadêmica pelo esporte. O Núcleo de Apoio ao Discente (NAD), voltado especialmente para os

estudantes que apresentam alguma dificuldade psicológica ou física, atestada por meio de laudo médico,

oferece apoio que consiste em: realização de avaliação com horário estendido, oferta de apoio psicológico

junto ao CENFOR (Centro de Formação de Psicólogos do UNICEUB -

https://www.uniceub.br/comunidade/atendimento-a-comunidade/centro-de-formacao-de-psicologos.aspx),

localizado no Setor Comercial Sul – Edifício União, orientação aos pais e responsáveis e treinamento de

docentes, funcionários e coordenação para o melhor atendimento a estes estudantes. Além disso, o

UNICEUB mantém a estrutura do NAD – Núcleo de Apoio ao Discente, destinado aos estudantes que

apresentam algum tipo de desconforto em relação à sua interação, seja com os colegas de classe, professores,

curso escolhido ou conteúdo ministrado em sala. Este apoio consiste em atendimentos individuais, oferta de

oficinas psico-pedagógicas, formação de grupos focais e encaminhamento ao CENFOR, se necessário, são

atividades de:

Atividades de Nivelamento

O UNICEUB oferece cursos de nivelamento em Fundamentos de Matemática,

Fundamentos e Raciocínio Lógico, Nivelamento em Língua Portuguesa e Atualização em Língua

Portuguesa. O UniCEUB oferece-os na modalidade a distância.

• Fundamentos Básicos de Matemática: tem o objetivo de revisar conteúdos básicos de

Matemática, como Equações, Porcentagem, Matemática Financeira, entre outros. As vagas serão

preenchidas, preferencialmente, por alunos de primeiro e segundo semestre.

• Fundamentos de Raciocínio Lógico: tem o objetivo de apresentar os principais conceitos

e fundamentos de raciocínio lógico. As vagas serão preenchidas, preferencialmente, por alunos de primeiro e

segundo semestre.

• Nivelamento em Língua Portuguesa: visa aprimorar os conhecimentos dos alunos a

respeito da língua portuguesa, em uma perspectiva textual, contemplando atividades de: a) leitura e

interpretação textual, b) análise linguística e c) produção de textos. Com ele, os alunos terão um maior

contato com gêneros textuais presentes na esfera acadêmica e, ao mesmo tempo, ampliarão seus



conhecimentos sobre o funcionamento da língua portuguesa. Os saberes adquiridos no curso são

fundamentais para o desempenho acadêmico dos alunos bem como para sua futura prática profissional

• Atualização em Língua Portuguesa: são repassados pontos gramaticais importantes para

a produção textual acadêmica. As vagas são preenchidas por alunos que já tenham cursado a disciplina

Língua Portuguesa.

7.2. Programa de Apoio Psicopedagógico

O UNICEUB viabiliza intérpretes e instrutores de LIBRAS, oferece todos os

semestres a disciplina de LIBRAS, promove o acesso à informação de estudantes cegos, por meio

da disponibilização de equipamentos e materiais didáticos e da aquisição e adaptação de

mobiliários. Além disso, reformou suas edificações para promover acessibilidade de cadeirantes e

cegos e promoveu a formação docente e de funcionários para o atendimento com qualidade e

eficiência aos portadores de necessidades especiais.

7.3. Programa de Monitoria

O Centro Universitário de Brasília – UniCEUB sempre buscou um ensino

eficiente, articulando o cotidiano da vida acadêmica com as demandas profissionais que a sociedade

exige. Na ação em prol da produção de conhecimento, destacam-se os esforços empreendidos para o

aprimoramento das áreas de ensino e pesquisa, com a ampliação e criação de espaços que

beneficiem os trabalhos dos docentes e discentes da Instituição: laboratórios, ICPD, projetos de

atendimento à comunidade interna e externa, biblioteca e outros.

O Projeto Monitoria, buscando adequar as atividades dos monitores à condição de

Centro Universitário de Brasília.

A concepção de monitoria está fundamentada na proposta pedagógica da

Instituição, que considera, em conjunto, as atividades pedagógicas: teoria e prática, metodologia de

ensino, pesquisa e extensão e projetos comunitários.



O exercício da monitoria visa despertar a vocação para o magistério e as

atividades de ensino, pesquisa, extensão, possibilitando a iniciação profissional do aluno monitor.

A monitoria é conhecida e reconhecida por toda a comunidade acadêmica e

configura-se em duas modalidades: bolsista e voluntários. É um dos projetos mais procurados pelos

alunos e consolida-se como vitrine para aqueles que buscam posição no mundo do trabalho. O

processo seletivo é transparente, com critérios claros e definidos pelo edital do concurso.

O monitor pode ter a oportunidade de um ciclo de recondução mediante

aprovação de professor orientador e coordenação do curso, segundo seu desempenho. As atividades

de monitoria podem ser descritas de forma sucinta nos seguintes itens:

● Auxilio na resolução das listas de exercícios propostas na sala de aula;

● Esclarecimentos de dúvidas relativas aos conteúdos ministrados pelo

professor na sala de aula;

● Auxilio para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa propostos pelo

professor;

● Auxilio na pesquisa de conteúdo via internet, relativo a temas propostos pelo

professor;

● Auxilio para a elaboração de relatório técnico de visitas;

● Auxilio na utilização de Software educativo;

● Auxilio ao professor na elaboração de listas de exercícios, trabalhos de

pesquisa e de apostilas;

● Auxilio aos professores que ministram curso de extensão.

7.4. Programa de Iniciação Científica

O programa de Iniciação Científica – PIC/ UniCEUB foi instituído pela Portaria

n.° 003, de 3 de maio de 2002, com o objetivo de despertar nos alunos a vocação científica e

representa o compromisso institucional de propiciar formação diferenciada, voltada a desenvolver a



criatividade e o pensamento crítico. Destina-se à iniciação à pesquisa de graduação e tem como

objetivo contribuir para a formação de recursos humanos, estimular a produção científica e a prática

da pesquisa. Neste programa, o aluno tem a oportunidade de desenvolver o estudo orientado por um

professor, à aprendizagem de técnicas e métodos e a prática pedagógica da pesquisa. O PIC/

UniCEUB dirige-se aos alunos que apresentem excelente desempenho acadêmico e desenvolve

projetos analisados pelo Comitê Institucional de Análise de Projetos.

Este programa instituiu, no UniCEUB, as condições necessárias à consecução de

projetos de pesquisa de interesse da comunidade acadêmica e contribui para o desenvolvimento do

pensamento e da prática científica pelos estudantes de graduação e, consequentemente, para a

formação de novos pesquisadores.

Os objetivos do programa são:

▪ introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de graduação, possibilitando maior

articulação entre a graduação e a pós-graduação;

▪ incentivar a participação dos estudantes de cursos de graduação para que

desenvolvam o pensamento e a prática científica sob a orientação de pesquisadores qualificados;

▪ estimular pesquisadores produtivos a envolver estudantes dos cursos de

graduação nas atividades de iniciação científica;

▪ contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;

▪ contribuir para melhor qualificação de estudantes candidatos a programas de

pós- graduação;

▪ contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão

aqualquer atividade profissional;

▪ estimular a formação e a consolidação de grupos de pesquisa.



Os projetos do programa de iniciação científica são selecionados mediante a

publicação de editais anuais, nos quais os referenciais e as normas são divulgados à comunidade

acadêmica.

A análise desses projetos é realizada pelo Comitê Institucional para Análise de

Projetos, composto por professores da instituição, indicados pelos diretores das faculdades; e pelo

Comitê Externo, composto por professores da comunidade externa, preferencialmente, professores

pesquisadores cadastrados na plataforma do CNPq. Após, a seleção dos projetos aprovados, o

resultado final é divulgado à comunidade acadêmica, pelas principais mídias de comunicação.

Os projetos selecionados são desenvolvidos pelo período de 12 meses, com apoio

institucional, por meio da concessão de bolsas aos estudantes, carga horária ao docente e recursos

financeiros destinados à compra de material para a pesquisa.

A gestão pedagógica do programa de iniciação científica constitui um processo

institucional e educacional de incentivo à prática e à cultura científica, entre estudantes e

professores.

Procura fortalecer e incentivar um ambiente acadêmico de ações formativas,

orientação do processo de pesquisa, elaboração de projeto e uso de recursos da biblioteca.

Durante o período de desenvolvimento da pesquisa, a gestão pedagógica do

programa realiza ações de apoio, acompanhamento e promoção de oficinas científicas. A Assessoria

de Pós-Graduação e Pesquisa desenvolve um sistema de acompanhamento do programa, com o

objetivo de identificar se os objetivos estão sendo alcançados e se os planos de trabalho aprovados

estão sendo cumpridos. Conforme edital, os estudantes apresentam, mensalmente, à assessoria,

documento intitulado Ficha de Efetividade, no qual o acompanhamento da pesquisa é realizado.

Além disso, os resultados parciais da pesquisa são apresentados na forma de relatório e avaliados

pelo Comitê Institucional de Análise de Projetos, também como medida de acompanhamento.

Ao término do programa, os resultados finais da pesquisa são avaliados pelos

comitês institucional e externo e apresentados no Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do



UniCEUB e Encontro de Iniciação Científica. Além disso, os resultados das pesquisas são

publicados e divulgados no mesmo congresso, na forma de resumo e comunicação oral.

A quantidade de bolsas, de carga horária e o valor do recurso financeiro

disponibilizado ao PIC são estabelecidos anualmente, conforme descrito nas metas do Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado pela Instituição de acordo com as regras da

regulação e aprovado periodicamente pelo Ministério da Educação (MEC).

Programa de Iniciação Científica Júnior – PIC Júnior/UniCEUB

A fim de integrar o ensino de graduação com o ensino médio, foi implementado o

Programa de Iniciação Científica Júnior com a intenção de desenvolver a pesquisa com a

participação dos estudantes desse nível de ensino.

Trata-se de programa de apoio à pesquisa e de integração dos estudantes do ensino

médio nas atividades técnicas científicas com o objetivo de introduzir e de desenvolver o espírito

pesquisador nos estudantes da educação básica, possibilitando maior articulação entre ensino médio

e ensino superior. O programa, da mesma forma que o PIC/UniCEUB, disponibiliza bolsas do

CNPq aos estudantes das escolas de ensino médio do Distrito Federal, carga horária ao docente

orientador do UniCEUB e recursos financeiros destinados à compra de material para a pesquisa.

Da mesma forma que a gestão pedagógica do programa de iniciação científica

realiza ações de acompanhamento, apoio e avaliação das pesquisas desenvolvidas, o mesmo ocorre

com as pesquisas do programa de iniciação científica júnior. Os alunos do ensino médio

apresentam, mensalmente, à assessoria, documento intitulado Ficha de Efetividade, no qual o

acompanhamento da pesquisa é realizado. Além disso, os resultados parciais da pesquisa são

apresentados na forma de relatório e avaliados pelo Comitê Institucional de Análise de Projetos,

também como medida de acompanhamento.

Ao término do programa, os resultados finais da pesquisa são avaliados pelos

comitês institucional e externo e apresentados no Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do

UniCEUB e Encontro de Iniciação Científica. Além disso, os resultados das pesquisas são

publicados e divulgados no mesmo congresso, na forma de resumo e comunicação oral.



A quantidade de bolsas, de carga horária e o valor do recurso financeiro

disponibilizado ao PIC júnior são estabelecidos anualmente, conforme descrito nas metas do Plano

de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado pela Instituição de acordo com as regras da

regulação e aprovado periodicamente pelo Ministério da Educação (MEC).

São objetivos do programa:

▪ estimular os estudantes do ensino médio a desenvolverem a prática da pesquisa;

▪ despertar o pensamento científico entre estudantes do ensino médio das escolas

envolvidas;

▪ estimular o interesse pela pesquisa;

▪ introduzir e disseminar a pesquisa, possibilitando maior articulação entre o

ensino médio e a graduação;

▪ estimular professores e estudantes a engajarem-se na atividade de pesquisa com

temáticas e objetivos voltados à realidade do ensino médio.

7.5. Programa de Estágio Supervisionado Curricular Não Obrigatório

O UniCEUB oferece aos seus alunos o apoio necessário para a realização de

estágios não- obrigatórios, que permitam aos aluno um contato com o mundo do trabalho e suas

peculiaridades. Esse apoio se dá por meio da Agência de Empreendedorismo (Agemp) e dos

convênios firmados com instituições de apoio aos estudantes na busca por estágio, como o CIEE, o

IEL e congêneres. Por meio desse Programa, o UniCEUB garante aos seus alunos o acesso não só

às informações inerentes a cada uma das vagas ofertadas, mas também em relação ao que estabelece

a legislação em vigor, notadamente no que se refere às garantias e direitos dos estagiários.



7.6. Programa de Mobilidade Acadêmica

No âmbito da internacionalização o CEUB conta com a Agência CEUB de

Mobilidade Acadêmica que tem a responsabilidade de centralizar a agenda de relações com

instituições nacionais e estrangeiras com o intuito de a) estruturar a política de atendimento para

discentes e docentes/pesquisadores das modalidades EaD e presencial e de nossas instituições

parceiras, além de acolher alunos estrangeiros com foco na internacionalização da IES em todas as

suas dimensões; b) negociar e gerenciar acordos nacionais e internacionais entre a IES e suas

parceiras; c) promover iniciativas conjuntas de cooperação, mobilidade, pesquisa e/ou cursos

interinstitucionais para discentes das modalidades EaD e presencial; d) elaborar os critérios e

realizar a seleção dos discentes da IES e dos demais interessados em participar das iniciativas.

As parcerias incluem instituições de países como Áustria, Bélgica, Canadá, Chile,

China, Espanha, Estados Unidos, Itália, Peru, Portugal, Rússia e Uruguai, além de convênios de

mobilidade, pesquisa e cooperação nacional e internacional com instituições como o Banco

Santander e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As

seleções ocorrem por meio de editais e/ou chamadas direcionadas a alunos matriculados em nossos

cursos nas modalidades EaD e presencial que buscam alunos aptos a participar das iniciativas de

mobilidade internacional. Dentre os critérios mais comuns estão, bom desempenho acadêmico (via

histórico escolar), vínculo institucional extra atividades obrigatórias (monitoria, iniciação científica,

atividades extensionistas) e proficiência em idioma estrangeiro.

Dentre as modalidades de oferta de mobilidade, existem as disciplinas

interinstitucionais e internacionais em que os alunos cursam uma disciplina de sua matriz curricular

em uma universidade no exterior. Além disso, o CEUB promove eventos institucionais em parceria

com representantes de instituições estrangeiras, departamentos de promoção cultural e educacional

de embaixadas - como Estados Unidos, Canadá e França - e de fomento à educação internacional,

como a Education USA, a QS Quacquarelli Symonds, ETS (Educational Testing System) que

comumente participam de atividades on-line e presencialmente em nossos campi.



7.7. Programas de Apoio Financeiro

O UniCEUB adere ao programa de apoio financeiro governamental - FIES e

possui também seus próprios programas de apoio financeiro:

Projeto Estagiário Bolsista

O Projeto Estagiário Bolsista prevê a contratação de estagiários por um ano

podendo ser estendido por mais um ano, de acordo com o Projeto Mérito Profissional, inserido no

Programa Novos Talentos - Projetos de Valorização do Desempenho Acadêmico.

Seu principal objetivo é proporcionar ao aluno a oportunidade de ter o primeiro

contato com o mundo do trabalho e complementar seus conhecimentos acadêmicos.

O estudante do UniCEUB pode candidatar-se para concorrer as vagas do edital a

partir do primeiro semestre do curso. Para os candidatos enquadrados no segundo semestre em

diante, esses devem apresentar, preferencialmente, 80% de menções MS, SS para concorrer às

vagas para setores administrativos da instituição. O estagiário recebe bolsa de estudos e

remuneração, conforme a legislação, e, ao término de suas atividades, obtém certificado.

Para candidatar-se, o aluno deve estar atento aos editais publicados,

periodicamente, no Portal do UniCEUB e ao e-mail marketing enviado à toda comunidade

acadêmica. Todas as informações sobre valor da bolsa, valor da remuneração, carga horária, locais

do estágio e processo de inscrição e seleção estão descritas nos editais.

Projeto Monitoria

O Projeto Monitoria tem duração de um ano, podendo ser estendido por mais um

ano, de acordo com o Projeto Mérito Profissional, está inserido no Programa Novos Talentos -

Projetos de Valorização do Desempenho Acadêmico. O Centro Universitário de Brasília –

UniCEUB sempre buscou articular o cotidiano da vida acadêmica com as demandas profissionais

que a sociedade exige. Na ação em prol da produção de conhecimento, destacam-se os esforços

empreendidos para o aprimoramento das áreas de ensino e pesquisa, com a ampliação e a criação de

espaços que beneficiem os trabalhos dos docentes e dos discentes da instituição, tais como,

laboratórios, ICPD, projetos de atendimento à comunidade interna e externa, biblioteca e outros.



Em 2000, foi criado o Projeto Monitoria, buscando adequar as atividades dos monitores à nova

condição de Centro Universitário de Brasília. A concepção de monitoria está fundamentada na

proposta pedagógica da instituição, que considera, em conjunto, as atividades pedagógicas: teoria e

prática, metodologia de ensino, pesquisa e extensão e projetos comunitários. O exercício da

monitoria visa despertar a vocação para o magistério e as atividades de ensino, pesquisa, extensão e

administração escolar, possibilitando a iniciação profissional do aluno monitor. A monitoria é

conhecida e reconhecida por toda comunidade acadêmica e configura-se em duas modalidades:

bolsista e voluntário. É um dos projetos mais procurados pelos alunos e consolida-se como vitrine

para aqueles que buscam posição no mundo do trabalho. Para candidatar-se, o aluno deve estar

atento aos editais publicados, periodicamente, no site do UniCEUB e ao e-mail marketing enviado à

toda comunidade acadêmica. Todas as informações sobre valor da bolsa, carga horária, locais de

monitoria e processo de inscrição e seleção estarão nos editais.

8. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

8.1. Avaliação Interna

As mudanças decorrentes de um cenário de instabilidade, potencializadas pelas

tecnologias da informação e pelas transformações sociais, exigem uma reflexão contínua por parte

do Colegiado Docente, do NDE, da Coordenação do Curso e da própria Instituição, a fim de manter

tanto a perenidade do Projeto Pedagógico do curso.

Partindo-se desse entendimento, são necessários processos contínuos de avaliação

e retroalimentação para o Projeto Pedagógico, evidenciando sempre a preocupação de melhor

adequá-lo às transformações curriculares e/ou sociais emergentes.

Avaliação Interna

A Avaliação Interna do UniCEUB é um processo de caráter formativo que busca

compreender a cultura e a vida da instituição. O processo é cíclico e renovador de análise e síntese

das dimensões que definem a instituição, permitindo uma imagem global dos processos de gestão,

sociais, pedagógicos e científicos, além do diagnóstico de problemas, de possibilidades e de



potencialidades, para melhorar e fortalecer a Instituição.

A CPA do UniCEUB, como estabelece a Lei nº 10.861, tem atuação autônoma em

relação a conselhos e demais órgãos colegiados da IES, tendo como atribuição a condução dos

processos de avaliação internos, é composta por representantes de todos os segmentos da

comunidade acadêmica: docentes, técnicos administrativos, discentes e membro da sociedade civil

organizada, sem a predominância de nenhum segmento.

A CPA tem como objetivo subsidiar a instituição UniCEUB com informações que

permitam compreender o cenário acadêmico (nas visões do aluno, do professor, do

técnico-administrativo, do egresso e da comunidade externa), com embasamentos para tomadas de

decisão dos gestores UniCEUB, visando a qualidade do ensino e a eficiência nos serviços prestados.

Neste sentido, a CPA tem o papel de fazer a gestão da avaliação Institucional no

UniCEUB (planejar, coletar e sistematizar informações, acompanhar os planos de melhoria e

divulgar os resultados para a comunidade acadêmica), garantindo a idoneidade em todo o processo

de avaliação. Presta também informações ao MEC/INEP, nos assuntos referentes à Avaliação

Institucional. A CPA possui atuação autônoma, tanto para conhecer a realidade da instituição,

quanto para impulsionar mudanças.

A CPA implantou a avaliação dos projetos institucionais que dão sustentação aos

projetos pedagógicos dos cursos do UniCEUB, como, por exemplo, as disciplinas institucionais,

programa de iniciação científica, monitoria, extensão, estagiário bolsista, entre outros. De acordo

com o cronograma de Avaliações da CPA estão previstas cerca de 14 etapas de avaliações internas

constantes no PDI e propostas na Lei do SINAES - Avaliação do Ensino pelo discente, disciplinas

institucionais, pós-graduação, pesquisa, extensão, infraestrutura, entre outros.

O curso de Direito será avaliado pelos alunos nas dimensões de Infraestrutura,

Corpo Docente e Organização Didático-pedagógica, por meio de formulário de pesquisa veiculado

no ambiente virtual. As adequações do PPC serão feitas anualmente por decisão do colegiado e

motivadas a partir das reflexões propostas pelo NDE que se reunirá bimestralmente para propor

novas metodologias, novas atividades extraclasse e um cronograma de avaliação das mudanças



realizadas.

É importante ressaltar, também que o processo de autoavaliação adotado ocorrerá

em todos os níveis institucionais, tanto no campus Sede, quanto nos demais campi, sendo

trabalhado de acordo com a realidade e contexto socioeconômico no qual as unidades acadêmicas

estão inseridas.

Com os dados coletados, nas autoavalições, serão criados relatórios para a análise

e proposição das áreas responsáveis. Os resultados obtidos na Avaliação Institucional Interna serão

utilizados como indicativo eficaz e eficiente para a tomada de decisão, além de referencial para o

aprimoramento acadêmico, cujo objetivo primordial é a busca pela excelência na prática educativa.

Quanto a divulgação dos resultados de avaliação, o UniCEUB utiliza meios

variados, a saber: reuniões com a comunidade acadêmica; site da Instituição (menu Institucional:

CPA); entrega do resultado individual (e-mail, espaço aluno e impresso), banners, entre outros.

Após a divulgação dos resultados da avaliação, a CPA solicitará ao gestor ou ao

coordenador do curso que elabore um plano de ação para sanar pontos de atenção percebidos na

avaliação. O plano de ação será discutido primeiramente com o NDE e posteriormente com o

colegiado de curso. As ações de melhoria previstas no plano de ação serão acompanhadas pela CPA,

para que esses resultados se convertam em ações concretas com base nas questões detectadas e no

aperfeiçoamento das políticas e diretrizes institucionais.

8.2. Avaliação Externa

Os principais indicadores de avaliação externa sistematicamente a disposição aos

curso de Direito no Brasil, o ENADE e o Exame da OAB, desempenham papel de crucial relevância

na gestão e planejamento do curso de direito do UniCEUB. No caso do ENADE, a riqueza dos

relatórios de desempenho dos estudantes, combinada com a análise das tendências metodológicas,

formais e de conteúdo das provas são objeto de intensa apropriação pelos gestores.

Essa análise e comparação, sistematicamente realizadas, tem se revelado

fundamental para pautar revisões, críticas, reflexões, debates no seio da comunidade acadêmica do

UniCEUB. Desse modo, os resultados do ENADE ocupam espaço de grande relevo no conjunto das



estratégias de gestão acadêmica. A influência do ENADE na forma de condução do curso é

materializada, por exemplo, nas formas e conteúdos de avaliação, nas metodologias de ensino, no

relacionamento entre direção, coordenação, corpo docente e corpo discente.

Em relação ao Exame da OAB, embora não contenha a variedade de elementos

avaliativos do ENADE, também contribui de forma importante para o diagnóstico de deficiências e

carências da oferta do curso.

Ambos os instrumentos referidos permite, igualmente, uma avaliação comparativa

de desempenho em relação às instituições sediadas na mesma unidade federativa, região e também

no âmbito nacional. Não há dúvidas de que esta comparação estimula a busca de adaptação,

inovações de forma a acompanhar a evolução da qualidade das IES.

8.3. Plano de Ação

O plano de ação objetiva apresentar um conjunto de atividades, indicadores e

informações que irão nortear o planejamento da gestão do curso em atendimento ao resultado da

avaliação externa. Tendo como referência os documentos institucionais, este documento busca

delinear atividades que facilitem a integração educacional, articulando pedagogicamente os

docentes, corpo técnico-administrativo e discentes, no intuito de sanar as deficiências identificadas,

visando atingir seus objetivos conta com um cronograma definido em conjunto com os órgãos

colegiados e o NDE.

Sendo um instrumento vivo, busca lidar com as nuances do processo educacional,

que permeiam diferentes esferas tais como a econômica, social, cultural, política e ambiental.

O referido plano de ação tem o intuito de sistematizar o papel da coordenação e

sua atuação em conjunto, com a gestão com o corpo discente e docente, administrativos e

comunidade. O coordenador visa auxiliar na formação continuada do docente, fornecendo ajuda aos

alunos e funcionários, propondo uma integração pedagógica para solucionar possíveis dificuldades,

provendo ensino aprendizagem quantitativo e qualitativo. Através de suas articulações, o

coordenador fornece aos docentes uma possibilidade de trabalho coletivo às propostas

institucionais. Ajuda o professor ser crítico, reflexivo e construtivo nas suas práticas pedagógicas.



Administra não apenas para pessoas, mas com pessoas.

9. CORPO DOCENTE

O corpo docente do curso é constituído por professores possuidores de titulação

com formação específica na área de atuação. É requisito para o ingresso no corpo docente do curso

que o professor possua experiência profissional na área, conforme anexo.

O Colegiado do Curso é composto por todos os integrantes do Corpo Docente e

por um representante do Corpo Discente, indicado pelos órgãos de representação estudantil,

reunindo-se ordinariamente uma vez por semestre e extraordinariamente, quando convocado pelo

Coordenação ou pelo NDE.

Todas as reuniões são registradas em ata própria e as decisões são encaminhadas

pela Coordenação às instâncias apropriadas e divulgadas junto ao Corpo Docente e ao Corpo

Discente.

10. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O corpo técnico é constituído, conforme plano de cargos e salários da instituição,

por profissionais aptos a realizar o atendimento do corpo docente e discente.

No Estágio Supervisionado, há o cargo de Analista - Advogado, responsável pela

condução das atividades práticas reais e simuladas.

10.1 Instalações Administrativas

Central de Atendimento (Acadêmico e Financeiro) O campus conta com uma área

para atendimento aos discentes, que possui amplo espaço de espera, e 08 (oito) guichês para

atendimento aos alunos, que contam com estação de trabalho, impressora, sendo a área climatizada,

devidamente iluminada e acessível aos alunos. As cadeiras são confortáveis, tanto para os

atendentes quanto para os atendidos, e o ambiente é adequado ao atendimento. A sala conta, ainda,



com armários e estrutura geral adequada à operacionalidade do ambiente. O espaço é utilizado tanto

para atendimento dos assuntos acadêmicos quanto financeiros.

Secretaria Geral

A Secretaria Geral está instalada em duas amplas salas, que contam com estações

e mesas de trabalho em quantidade adequada às necessidades operacionais, bem como com a

quantidade de arquivos necessários à demanda de cada semestre letivo. Salientamos que toda

documentação acadêmica é enviada para um arquivo central ao final de cada semestre letivo,

permanecendo no campus somente a documentação relativa ao semestre em curso. As salas contam

com acesso à internet, cadeiras estofadas, mesa de reunião, sofá para dois lugares, sendo as salas

devidamente iluminadas, climatizadas, limpas e com acústica adequada, com plena garantia de

acessibilidade.

Ouvidoria

O campus conta serviço de Ouvidoria, em que a comunidade acadêmica pode

utilizar os canais remotos de atendimento (Espaço Aluno, Espaço Professor e o site da instituição

{www.uniceub.br}), garantindo-se o retorno aos manifestantes sempre por escrito e no prazo

definido no regulamento da Ouvidoria. Caso o manifestante queira atendimento presencial com um

Ouvidor, este comparece ao Campus II e faz o atendimento de forma presencial, através de

agendamento prévio. O agendamento se dá através de pedido formulado via e-mail da Ouvidoria

(ouvidoria.taguatinga@uniceub.br). Tanto no atendimento presencial quanto no virtual, a identidade

do manifestante é preservada. No caso de atendimento agendado e presencial, o Ouvidor se

utilizada da sala 134 para tal reunião, cujo ambiente possui estação de trabalho completa, sendo

climatizado e com acessibilidade plena, além de possuir cadeiras estofadas e confortáveis.

10.2 Salas de Aula

A instituição possui salas com capacidade para até 70 alunos, sendo o curso em

pleno funcionamento em ambos os campi. Cada sala de aula conta com carteiras estofadas para os

alunos, mesa e cadeira estofada para o professor, quadro branco, computador, projetor, caixas de



som e acesso à rede de internet sem fio, atendendo aos requisitos de acessibilidade, climatização,

acústica, iluminação, limpeza, conservação e comodidade, além de contemplar todos os elementos

de segurança e acessibilidade com base na legislação em vigor, bem como, respeita as normas

NBR9050 e o código de edificações do DF.

As paredes possuem acabamento em tinta acrílica branca acetinada Sherwin

Wlliams, com recheio de lã de pet para promover a redução acústica de 43DB. Roda parede em

fórmica Walnut (NT), forro acústico, piso de granitina ou cimentício encerado, sendo a iluminação

dimensionada de acordo com a NBR 5413, ambientes climatizados com unidades evaporadoras com

condicionamento homogêneo e baixo nível de ruído de acordo com a NBR 16401-3.

Os móveis atendem a NBR 14006, NBR 13966, NBR13961, NBR13961. Os

serviços de manutenção preventiva são realizados rotineiramente, com inspeção diária de

equipamentos e substituição quando necessário. A limpeza dos ambientes é realizada ao final de

cada turno.

As salas possuem portas de 90cm e visores. Possuem sinalização em braile, ou

seja, todo espaço projetado de acordo com a Norma de Acessibilidade – NBR 9050.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 22h40. São de

livre acesso a discentes e docentes. A IES também disponibiliza acesso à Internet, por meio de rede

sem fio, a toda comunidade acadêmica.

10.3 Auditórios

Os auditórios têm capacidade para atender a demanda do curso, com acústica

integral, sistema de som e imagem, iluminação adequada e de acordo com as normas vigentes,

sistema de ar condicionado amplo e moderno, acessibilidade total, incluindo espaço para cão guia.

O auditório se apresenta em perfeito estado de conservação e limpeza.

10.4 Sala(s) de Professores

O UniCEUB dispôs de uma sala ampla que proporciona ao corpo docente espaço

adequado para a integração e socialização, com computadores para acesso à internet, além de apoio



administrativo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 23h e, aos

sábados, de 7h às 18h.

A sala é adequada às necessidades dos professores, sendo devidamente limpa,

iluminada e climatizada, e contempla todos os elementos de segurança e acessibilidade com base na

legislação em vigor, bem como, respeita as normas NBR9050 e o código de edificações do Distrito

Federal. Conta com sanitários de uso exclusivo para os docentes, bem como uma copa exclusiva e

integralmente equipada, dispondo de geladeira, micro-ondas, máquina de café expresso e cafeteira.

A sala dos professores conta, ainda, com um funcionário administrativo por turno, que presta todo o

apoio aos docentes e informações aos discentes que necessitarem dirimir dúvidas.

A sala conta com mesas para uso dos docentes, além de computadores para uso

dos mesmos, com acesso à rede cabeada, sendo que todos os docentes possuem amplo e irrestrito

acesso à rede wifi.

A sala de professores conta, ainda, com escaninhos chaveados individuais para

uso de cada professor.

O curso possui espaço próprio para a coordenação do curso com computador

ligado à internet de alta velocidade, impressora, armários, mesa de trabalho, cadeiras para

atendimento a professores e estudantes, linha telefônica e uma secretária para atendimento à

coordenação. Caso a Coordenação necessite realizar reunião, a unidade conta com uma sala de

apoio. A estrutura está apta a atender discente e docente de forma individualizada, contando com

excelente iluminação, ventilação, limpeza, acústica e mobiliário adequado. O horário de

funcionamento é de segunda a sexta- feira, das 7h às 23h e, aos sábados, de 7h às 18h. Contempla

todos os elementos de segurança e acessibilidade com base na legislação em vigor, bem como

respeita as normas NBR9050 e o código de edificações do Distrito Federal.

10.5 Espaços para Atendimento aos Alunos

As áreas de atendimento e serviços acadêmicos do UniCEUB são representadas

pela Central de Atendimento, Tesouraria, Ouvidoria, Núcleo de Estágios, Monografias e Atividades



Complementares - NEAC, Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, Núcleo de Integração, Pesquisa e

Extensão - NIPE e Secretaria Geral. Estas áreas atendem às necessidades dos alunos em termos de

conforto, conservação, ventilação, iluminação, limpeza, acústica e acessibilidade.

Núcleo de Pesquisa e Monografias possui área reservada para atendimento dos

alunos, sala para a gestão do setor, com estação de trabalho dotada de equipamento de informática,

com acesso à internet via rede cabeada, impressora e armários para arquivo dos processos gerados;

outra sala com disponibilidade para abrigar os professores em orientação, contanto com baias de

atendimento individual. Oambiente é climatizado e possui cadeiras estofadas e confortáveis, sendo

perfeitamenteacessíveis e iluminado conforme normas técnicas.

Núcleo de Apoio ao Discente – NAD

O campus conta também, com duas áreas reservadas ao NAD, sendo um para o

setor em si, com estação de trabalho completa, cadeiras estofadas, espaços para acomodação de

pessoas em espera, bem como conta com acessibilidade total, iluminação adequada e climatização

integral.

Há, ainda, outra área destinada a abrigar os alunos que necessitam de um

atendimento especial para a realização de suas atividades acadêmicas. Esse espaço conta com

carteiras escolares almofadas, bem como conta com uma estação de trabalho completa, com

equipamento de informática com acesso à rede cabeada de internet, e um estagiário de plantão nos

03 turnos, para apoiar os usuários em suas necessidades. A sala conta com armário para arquivo dos

processos gerados, bem como conta com acessibilidade total, iluminação adequada e climatização

integral.

10.6 Gabinetes/Estações de Trabalho para Professores em Tempo Integral

Os Gabinetes / Estações de trabalho para professores em Tempo Integral - TI estão

localizados no campus com mesas, cadeiras e computadores com acesso à internet e à impressora.

Os Gabinetes são devidamente climatizados, iluminados e com acústica adequada e com plena

garantia de acessibilidade. Os Gabinetes são adequados ao pleno desenvolvimento das atividades a



serem desempenhadas pelos docentes. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das

7h às 23h, e aos sábados das 7h às 18h.

10.7 Instalações Sanitárias

O Campus conta com instalações sanitárias para uso dos alunos e uso exclusivo

dos professores, 01 bateria para uso exclusivo dos coordenadores e Direção do Campus e 01 bateria

de uso exclusivo de colaboradores. Os sanitários são distribuídos pelo Campus de forma a atender

toda a comunidade, possuindo a estrutura adequada e em quantidade necessária, sendo limpos e

devidamente iluminados. Os sanitários atendem integralmente às normas de acessibilidade definidas

em lei.

10.8 Biblioteca

O complexo de bibliotecas Reitor João Herculino, do UniCEUB, é formado por

bibliotecas nos campi da Asa Norte e de Taguatinga (I e II), é conduzido de forma irrestrita, a

participar dos processos de integração e transformação dos sistemas acadêmicos e de ensino. Na

geração de novos serviços mais harmônicos com os projetos educacionais, houve um aumento no

grau de complexidade e diversidade de suas atividades, o que fortalece a missão da Biblioteca como

mediadora dos processos de construção e transferência do conhecimento e facilitadora do

desenvolvimento de competências específicas, voltadas ao domínio do universo informacional.

Assim, comprometida com a concepção pedagógica institucional, a Biblioteca se

funde no mesmo objetivo, formar profissionais com habilidades para o uso da informação, além de

fortalecer parcerias, em que os docentes tenham, no bibliotecário, um colaborador para as tarefas de

ensino e aprendizagem, principalmente, nas técnicas de pesquisa e domínio da informação. O

compromisso com projetos e ações de distintas ordens, coordenados pela Pró-Reitoria Acadêmica,

integrada com a Diretoria Acadêmica, resulta na qualidade do ensino de graduação e de

pós-graduação por meio do acesso à produção acadêmica e do desenvolvimento de competências e

habilidades quanto à informação como um meio de gerar e aperfeiçoar conhecimentos.

A Biblioteca Reitor João Herculino, localizada no campus Taguatinga II, foi

projetada seguindo as mesmas tendências, de forma estrutural e conceitual, o que constitui fator



determinante na definição dos objetivos e dos processos organizacionais, como a descentralização

dosserviços oferecidos à comunidade.

A estrutura organizacional do complexo de bibliotecas Reitor João Herculino é

integrada com as unidades informacionais. No modelo estrutural do complexo há um gerente

voltado para a gestão estratégica do complexo e cada unidade tem um bibliotecário gestor dando

seguimento as politicas e ações voltadas para operações e serviços gerados e mantidos localmente.

Há em cada unidade uma equipe de bibliotecários e técnicos.

10.8.1 Infraestrutura Física

O espaço físico atende os cursos oferecidos no campus. Há um único pavimento

onde estão instalados os acervos de livros, de periódicos e de obras de referência, os serviços de

empréstimo, de devolução e de reserva de livros, além das consultas aos catálogos online.

A Biblioteca provê mobiliário necessário ao desenvolvimento das atividades em

confortáveis acomodações com áreas para estudo e mesas para estudo em grupo individual, além de

mobiliário com altura adequada aos portadores de necessidades especiais. Estão disponíveis 155

mesas e 240 lugares distribuídos da seguinte forma; 16 mesas para estudo em grupo, 128 mesas

para estudo individual e 11 cabines de estudo. As mesas estão no padrão da ABNT, e as cadeiras são

ergonômicas. Os balcões de atendimento foram projetados, especificamente para atendimento aos

usuários de forma conjugada com conforto para o colaborador. Além disso, dispõe de 04 Sanitários

sendo 02 com acesso independente para PCD.

A altura do catálogo online, também, é adaptada aos portadores de necessidades

especiais. O atendimento à pesquisa informacional é feito nesse ambiente assim como o acesso à

biblioteca digital.


