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PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 

 

01. NOME DO CURSO E ÁREA DE CONHECIMENTO 

Nome: Direito Processual Civil 

Área de conhecimento: Direito Processual Civil 

 

02. JUSTIFICATIVA 

Dando prosseguimento à implementação do PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) da FABE (Faculdade Bertioga), e tendo em vista a demanda por cursos 

na cidade de Bertioga, a FABE oferece o curso de Pós Graduação, lato sensu, em 

Direito Processual Civil, com um projeto diferenciado, voltado para a formação do 

pós- graduado com uma ampla visão do direito processual, com ênfase à formação 

continuada e à atualização do conhecimento para profissionais da área jurídica, 

buscando também desenvolver a capacidade de pesquisa e a ampliação do 

raciocínio crítico dos pós graduandos. 

O Direito Processual Civil Brasileiro tem sofrido, na atualidade, muitas 

inovações e modificações, sendo ainda muitas as inovações que se projetam para 

um futuro próximo. Neste momento de importantes debates no campo processual, 

que busca um processo de resultados, que traga efetividade à tutela dos direitos das 

pessoas, e ainda, sob a expectativa da implantação de um novo Código de Processo 

Civil, o profissional do direito deve estar revisitar seus conhecimentos, através do 
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estudo e da reflexão dos grandes e fundamentais temas de processo civil, 

habilitando-se a enfrentar essa grande renovação. 

Neste contexto, o curso de Pós graduação em Direito Processual Civil da Faculdade 

Bertioga propiciará uma melhor formação e qualificação dos juristas, aptos a 

promover uma reflexão crítica, para aprimoramento das instituições jurídicas e da 

própria sociedade.  

 

03. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A FACULDADE BERTIOGA, instituída em 2003, após passar por ampla 

reformulação em seu quadro diretivo, inclusive com mudança de mantenedora, vem 

se solidificando como um centro educacional da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, especialmente das cidades situadas no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo.  

Atenta às necessidades regionais, a FACULDADE BERTIOGA, procura 

investir cada vez mais, para contribuir na produção, acumulação, sistematização e 

disseminação nas diferentes áreas do conhecimento. Ciente da problemática atual, 

no cenário socioeducacional, a FACULDADE BERTIOGA elaborou um Plano de 

Desenvolvimento Institucional prevendo a implantação de novos cursos para suprir 

carências no ensino superior.  

Todos os projetos pedagógicos dos cursos da FACULDADE BERTIOGA 

foram concebidos coletivamente, pelas equipes de professores indicados para os 

cursos, sob o acompanhamento geral da Diretoria Acadêmica e específica dos 

Coordenadores dos Cursos.  

 

Inserção Regional 

Situada em uma região estratégica e considerada uma das mais importantes 

do país por conta das instalações portuárias da cidade de Santos – considerado 

maior porto da América Latina, Bertioga, que possui em torno de 490 km² de 
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extensão territorial, mantém-se politicamente inserida no contexto da Baixada 

Santista, onde estabelece atividades comerciais e administrativas voltadas à 

realidade regional.  

O município integra a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, que 

se qualifica pela diversidade econômica, onde se destacam as áreas da indústria, de 

serviços e de turismo. A região notabiliza-se por sediar as instalações de grandes 

polos produtivos que envolvem o Porto de Santos, a Petrobrás (Pré-sal), grandes 

Indústrias químicas e de metalurgia, produtoras de bebidas e inúmeras empresas 

ligadas à importação e exportação. Em suma: uma região potencialmente 

empregadora. 

Outro segmento que se destaca e fortalece a cada ano é a ligada ao turismo, 

atividade que estimula fortemente à hotelaria e a hospedagem, e, por consequência, 

alavanca a área de comércio e serviços, assim como impulsiona o ramo imobiliário, 

que por sua vez potencializa outras áreas profissionais.  

Essa pluralidade econômica promoveu, por sua vez, um crescimento 

justificadamente desordenado e desequilibrado, com uma ocupação espontânea por 

trabalhadores, que foram se assentando próximos às localidades das obras que 

passaram a marcar a história recente. A construção civil, então, passa a liderar os 

processos sociais na cidade e a criar agrupamentos de moradia e de comércio. Por 

esses fatores é que o município apresenta uma realidade de contrastes. 

Com uma população estimada no último censo do IBGE de 47.645 mil 

habitantes, apresenta uma expressiva população economicamente Ativa - 53% o 

que equivale a mais baixa taxa de desocupação da Baixada Santista com 7,5%, 

menor que a média no Estado de São Paulo e a média nacional, distribuída 

preponderantemente no setor de prestação de serviços e comércio, onde o turismo 

destaca-se por configurar uma característica marcante no município, onde 62,18% 

dos domicílios são de uso ocasional (IBGE-2010).  
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Outro potencial importante para Bertioga, refere-se a aspectos regionais 

ligados aos empreendimentos ligados ao petróleo e gás natural (Pré-Sal), bem como 

toda a rede complexa que envolve a região portuária e atividades ligadas a ela. Esse 

campo tem requerido investimentos permanentes de infraestrutura e logística 

(armazenamento, acessibilidade, distribuição, etc.) que vem refletindo em ações de 

desenvolvimento para município.  

Finalmente, outra atividade muito facilitada pela logística do Canal e que 

permanece até os dias atuais é a pesqueira, foi tão forte ao ponto e ser uma 

atividade representada por entidade de classe a Colônia dos Pescadores Z23 que, a 

despeito de exercer cumprir um papel importante na economia do município até os 

anos de 1970, foi diminuindo sensivelmente, sendo que nas últimas duas décadas, a 

atividade voltou-se, quase que exclusivamente para a prática esportiva e turística.  

Do ponto de vista educacional, Bertioga apresenta um perfil assemelhado aos 

de municípios de seu porte: com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em 1996, a responsabilidade dos municípios foi 

desproporcionalmente aumentada. Se é verdade que a proporção de alunos do 

ensino fundamental sob a responsabilidade dos municípios dobrou, chegando a 60% 

do total, o processo ainda está longe de se completar, mesmo porque há uma 

flagrante falta de recursos. 

A educação superior, em termos presenciais resume-se à Faculdade 

Bertioga, credenciada desde 2003 e desde então ofertando os cursos de 

Administração, Direito, Pedagogia e Turismo. Entretanto, o curso de Turismo, apesar 

de oferecido semestralmente, não está em andamento, pois não há demanda, ou 

seja, é oferecido, mas não aparecem interessados. A FABE é de grande importância 

na região, por constituir-se na única instituição de ensino superior, num raio de 

50km. 

A IES conta, atualmente, com 383 alunos matriculados, assim distribuídos: 

120 alunos no curso de Administração, 151 alunos no curso de Direito, 92 alunos no 
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curso de Pedagogia e 20 alunos na Pós Graduação. A IES não oferece cursos à 

distância (EAD). 

 

 

 

MISSÃO E VISÃO 

 

Missão é visão de futuro, é projeto desenhado para o papel a ser 

desempenhado, ou seja, a razão da existência da própria instituição. 

A Faculdade Bertioga tem por missão promover a atividade educacional 

formativa de nível universitário, através de uma atuação de qualidade, privilegiando 

ensino, extensão e pesquisa, objetivando a criação e disseminação do 

conhecimento. 

  Comprometida com valores e princípios de cidadania e democracia, busca 

desenvolver e preparar pessoas para a atuação adequada na futura profissão, aptas 

a interagir com os diversos fenômenos sociais e culturais para que possam contribuir 

efetivamente com a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

A Faculdade Bertioga também privilegia a prestação de serviços à 

comunidade através de projetos sociais e comunitários que proporcionam ao 

discente, um mergulho no mundo, que leva à reflexão, ao acatar e contestar 

propostas e fatos, dando-lhe a chance de recriar esse mundo, ao mesmo tempo em 

que com ele se encontra. 

 

04. OBJETIVOS 

O Curso de Especialização em Direito Processual Civil da Faculdade 

Bertioga, tem por objetivo a formação jurídica integral de especialistas em Direito 
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Processual Civil, visando habilitar o profissional do Direito a uma reflexão crítica 

sobre os novos paradigmas teóricos e profissionais do Processo Civil.  

Busca ainda proporcionar aos profissionais do Direito, o exame dos principais 

temas e institutos jurídicos que integram o Direito Processual Civil, em seus 

aspectos teóricos e práticos, permitindo um processo contínuo de atualização e de 

reflexão. 

Ainda objetiva analisar o Direito Processual Civil em seus diversos aspectos, 

desde os mais fundamentais até as questões mais atuais, revendo e atualizando os 

conhecimentos da matéria por uma abordagem geral e teórica do Processo Civil. 

 

05. PÚBLICO-ALVO 

Volta-se com mais ênfase aos profissionais graduados em direito que atuem 

como advogados, procuradores, membros do Ministério Público e da Magistratura, 

professores, consultores, servidores públicos, serventuários da Justiça e demais 

profissionais graduados e atuantes na área jurídica, bem como graduados em curso 

superior reconhecido pelo MEC, em qualquer área do conhecimento, com atuação 

e/ou interesse na área do Direito Processual Civil, interessados em atualização de 

conhecimentos e qualificação profissional.  

 

 

06. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

O enfoque deste curso originou-se do desafio de lidar com o Direito 

Processual, em um contexto onde se busca do processo um mecanismo de acesso 

à justiça, a partir da concepção Constitucional. Através da tutela jurisdicional, o 

Estado, apresenta à sociedade a solução aos conflitos que lhes são apresentados. 

Neste contexto, verifica-se que após o início da relação jurídica processual, surgem 

inúmeras divergências entre os envolvidos. 
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Assim, constata-se que a boa aplicação do conhecimento das técnicas 

processuais mais adequadas possibilita uma melhor aplicação do direito em cada 

caso concreto, possibilitando à parte interessada, possibilidade mais concreta de 

acesso a uma justiça plena e eficaz.  

 

07. COORDENAÇÃO 

Coordenador: Paulo Antonio Rufino de Andrade 

Titulação: Mestre em direito  

Regime de contratação: parcial 

Descrição da experiência acadêmica e profissional:  

Professor da FABE (Faculdade Bertioga) desde 2006. Titular. Coordenador do 

Curso de Direito desde 2007. Mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de 

Santos - UNIMES. Graduado em Direito pela Universidade Braz Cubas - UBC. Pós 

Graduação Lato Sensu com especialização em Violência Doméstica Contra 

Crianças e Adolescentes pela Universidade de São Paulo - USP. Servidor Público 

desde 2002, exercendo desde então a Função de Fiscal de Tributos, lotado na 

Seção de Fiscalização Tributária do Município de Bertioga.  

 

08. CARGA HORÁRIA 

  

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL 

Teoria Geral do Processo 60 

Processo de Conhecimento 60 

Procedimentos Especiais e Processo Coletivo 60 

Processo de Execução e Cumprimento de Sentença 30 
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Teoria Geral dos Recursos e Recursos em Espécie 30 

Perspectivas do Direito Processual 30 

Outras formas de resolução de conflitos 60 

Metodologia e Didática do Ensino Superior 30 

Monografia 40 

TOTAL 400 hs 

 

 

 

9. PERÍODO E PERIODICIDADE 

3 (três) semestres, com aulas duas vezes por semana, em dias e horários a 

serem estabelecidos. 

 

10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

EMENTAS 

Teoria Geral do Processo 

Estudo do direito processual como ciência, suas características e fontes. 

Compreensão do fenômeno jurisdicional, do processo como construção do direito do 

caso concreto, da ação como agir jurisdicional para a composição do conflito, e da 

participação da cidadania na prestação jurisdicional.  

 

Bibliografia: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; et ali. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Saraiva, 

2009. 
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I .Rio de 

Janeiro, Forense, 2009. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso a avançado de processo civil: teoria geral do 

processo e processo de conhecimento. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2008. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo. 

Saraiva.2003. 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

 

Processo de Conhecimento 

Estudo do processo de conhecimento, com avaliação dogmática e crítica de suas 

fases intermediária de julgamento conforme o estado do processo e probatória. 

Análise do sistema probatório processual civil e estudo da sentença como prestação 

jurisdicional e do instituto da coisa julgada enquanto garantia constitucional. 

 

Bibliografia: 

NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. São Paulo : Revista 

dos Tribunais, 2009. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I .Rio de 

Janeiro, Forense, 2009 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. V. 01. São Paulo : 

Revista dos Tribunais, 2009. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São paulo: Saraiva, 

2003.  

NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 

São Paulo : Saraiva, 2009. 
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SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo : 

Saraiva, 2009. 

 

Procedimentos Especiais e Processo Coletivo 

Estudo da jurisdição de urgência pelos seus principais mecanismos, o instituto da 

antecipação de tutela e o processo cautelar, bem como de procedimentos especiais 

de jurisdição contenciosa, com foco no devido processo legal e na prestação 

jurisdicional efetiva e tempestiva.  

 

Processo de Execução e Cumprimento de Sentença 

Aspectos gerais do processo executivo: princípios, tutela executiva, competência, 

responsabilidade patrimonial, título executivo e suas peculiaridades. Regras de 

satisfação e modalidades de execução: execução por quantia certa e execução 

específica, cumprimento de sentença no art. 475-J e execução de título extrajudicial, 

execução definitiva e provisória, execução de alimentos, execução contra a Fazenda 

Pública, execução fiscal. Defesas na execução: impugnação ao cumprimento de 

sentença, embargos do devedor, exceção de pré-executividade, embargos de 

terceiro, embargos de segunda fase. 

 

Bibliografia: 

NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. São Paulo : Revista 

dos Tribunais, 2009. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. 2 e 3 -  Rio 

de Janeiro, Forense, 2009. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. V. 03  São Paulo : 

Revista dos Tribunais, 2009. 
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GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São paulo: Saraiva, 

2003. 

NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 

São Paulo : Saraiva, 2009. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo : 

Saraiva, 2009. 

 

Teoria Geral dos Recursos e Recursos em Espécie 

Estudo do sistema recursal cível, a partir de uma teoria geral de recursos, inspirada 

pela efetividade e tempestividade do processo, harmonizada com as garantias da 

ampla defesa e do contraditório. Análise dos recursos cíveis em espécie, sob uma 

abordagem dogmática e prática. 

 

Bibliografia: 

NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. São Paulo : Revista 

dos Tribunais, 2009. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro, 

Forense, 2009. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. V. 02  São Paulo : 

Revista dos Tribunais, 2009. 

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2003.  

NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 

São Paulo : Saraiva, 2009. 

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo : 

Saraiva, 2009. 
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Perspectivas do Direito Processual 

Análise do Projeto do Novo Código de Processo Civil. 

 

Bibliografia: 

 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de 

Processo, n.102, p. 228-237. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr.-jun. 2001 

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável 

pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil.  Código de Processo 

Civil: anteprojeto. Brasília 2010. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 01 jul. 

2014. 

BRASIL, Código 4 em 1 Saraiva: Civil; Comercial; Processo Civil e Constituição 

Federal, 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

FUX, Luiz. Sobre a Comissão. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/palavra_presidente.asp> Acesso em: 01 

jul. 2014. 

GIANNICO, Maurício ; MONTEIRO, José de Mello Monteiro. As novas reformas do 

CPC e de outras normas processuais. São Paulo: Saraiva, 2009. 

IHERING, R. V. A luta pelo direito. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin 

Claret, 2004. (Coleção a obra-prima de cada autor).  

MONTENEGRO FILHO, Misael. Projeto do Novo Código de Processo 

Civil: confronto entre o CPC atual e o projeto do Novo CPC. São Paulo, Atlas: 2011 

WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Reforma do CPC. Por um renovado Processo 

Civil. Consulex: revista jurídica, n. 314, fev. 2010, p. 28-29.   
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Outras Formas de Resolução de Conflitos 

Juizados especiais; Jurisdição administrativa; Mediação e arbitragem  

Bibliografia: 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo - Um Comentário À Lei Nº 

9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SANTANA, Maria Aparecida. Democratização da Justiça e Arbitragem em Espécie. 

Belo Horizonte: Ed. Líder. 2009. 

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 3 ed. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2010. 

LEE, João Bosco. Arbitragem Comercial Internacional nos Países do Mercosul. São 

Paulo: Ed. Juruá, 2008. 

SILVA, Adriana S. Acesso à justiça e arbitragem. São Paulo: Ed. Manole. 2005. 

 

Metodologia Científica 

Metodologia do Trabalho Científico; Projeto de Pesquisa; Prática do Ensino Superior. 

Dimensões da didática: humana, técnica e político social. Aprendizagem e ensino. 

Planejamento. Avaliação.  Didática e o currículo. Pesquisa: produção de 

conhecimento e processo de ensino-aprendizagem. Abordagens, tipologias e 

métodos de pesquisa. Tipos e formatação de trabalhos acadêmicos. 

 

Bibliografia 

DIAS SOBRINHO, José. Dilemas da educação superior no mundo globalizado: 

sociedade do conhecimento ou economia do conhecimento? São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2005. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. 



 

14 

 

LUNA, Sérgio Vasconcelos. Planejamento de Pesquisa. São Paulo: EDC, 2003. 

MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na era da Informática. São 

Paulo: Saraiva, 2003.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 

Cortez, 2002.  

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São 

Paulo: Atlas, 2002.  

SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica. A construção do 

conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.  

 

12. METODOLOGIA 

METODOLOGIA DO CURSO 

 

O curso de pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil da 

Faculdade de Bertioga (FABE) tem como objetivo principal proporcionar aos alunos 

um conhecimento aprofundado da disciplina, sob o ponto de vista prático-

profissional, dentro dos parâmetros de um curso de especialização. 

O curso se divide em 9 (nove) disciplinas, levando em conta não apenas a 

estrutura do Processo Civil, mas especialmente a melhor didática. 

Diante do método adotado este implica em ativa participação do aluno, de modo que 

sua participação seja elemento fundamental na construção do próprio conhecimento, 

tudo sob orientação dos professores do curso. 

Dentro deste escopo, os temas propostos serão estudados em no mínimo 

duas aulas. 

Na primeira, os alunos debaterão determinado assunto, a partir de problemas 

práticos e discutíveis na doutrina e jurisprudência que serão criados pelos 

professores coordenadores, que intermediarão as discussões. Na segunda aula um 
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professor ministrará uma aula integralmente expositiva sobre o tema previamente 

debatido. Considerando que a matéria já foi objeto de discussão anterior, os alunos 

sempre se apresentam bem preparados para a exposição a ser feita de modo a 

enriquecer os debates. 

Aos alunos será encaminhado, no começo de cada módulo, o respectivo 

cronograma, apontando as datas das aulas, os temas que serão expostos e os 

questionários que nortearão os debates. 

Os professores disponibilizam previamente aos alunos um rico material de 

apoio, como textos doutrinários e precedentes jurisprudenciais, como suporte dos 

estudos.  

Para conclusão do Curso, o aluno deverá elaborar individualmente uma 

monografia como trabalho de conclusão de curso, ficando a cargo do professor a 

competência de avaliar as monografias ou trabalho de conclusão de curso. 

O prazo máximo para entrega do trabalho de conclusão de curso será de 2 

(dois) meses após a conclusão do último módulo do curso. 

 

13. INTERDISCIPLINARIDADE 

A interdisciplinaridade constitui o núcleo central do curso, de forma que ao 

interligar diversas áreas do conhecimento científico o aluno possa receber 

informações úteis ao seu aperfeiçoamento profissional. 

 

14. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Para complementação da formação profissional, os alunos deverão realizar 

atividades sobre temas ligados ao curso, através da apresentação de trabalhos em 

congressos sobre o tema; publicação de artigos e/ou monografias em revistas 

especializadas; etc. 
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15. TECNOLOGIA 

O apoio tecnológico corresponde à aparelhagem “data show”, ao laboratório 

de Informática, ao equipamento de projeção, ao equipamento de reprodução e ao 

arquivo de filmes técnicos, à utilização livre da Internet; à utilização de todos os 

recursos tecnológicos disponíveis na Faculdade e ao devido suportes técnicos para 

a execução dessas atividades. 

 

16. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Salas de aula modernamente equipadas, auditório, biblioteca, laboratórios de 

informática. 

 

17. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada através de análise de Curriculum Vitae. 

 

18. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação dos alunos  

Os alunos serão avaliados pelo professor de cada módulo, através de prova 

escrita, trabalho ou resenha de leitura indicada. Nos módulos onde houver mais de 

um professor a avaliação será feita por aquele de maior carga horária.  

As eventuais faltas à avaliação (prova escrita) implicarão obrigatoriamente em 

realização de prova de segunda chamada, a ser aplicada pela Coordenação 

segundo critério definido pelo professor do módulo e agendada oportunamente.  
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Os alunos que obtiverem média global mínima 7 (sete), na avaliação dos 

módulos estarão qualificados para a avaliação final, consistente na entrega da 

monografia, cuja aprovação será alcançada com a nota mínima 7 (sete).  

As datas de entrega e apresentação dos trabalhos e da realização das provas 

serão previamente agendadas pelos professores.  

A segunda chamada deverá ser requerida aos Coordenadores, na Secretaria 

do Curso, no prazo máximo de uma semana, após a realização da prova, com 

justificativa anexada.  

As notas serão publicadas em Edital junto à Secretaria do Curso. Em caso de 

discordância com a nota atribuída, o aluno poderá solicitar revisão, num prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis após a publicação das notas.  

Avaliação dos professores Para garantir a qualidade do curso, ao final de 

cada módulo, os alunos avaliarão os Professores e sua atuação nos módulos. O 

resultado não será publicado, sendo passado para cada um dos professores de 

forma isolada. Todos os eventuais problemas entre discentes e docentes deverão 

ser resolvidos pela Coordenação. 

 

19. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

A frequência é obrigatória e controlada através de diário de classe a cada 

aula. É exigido o mínimo de 75% para a aprovação. Serão abonadas as faltas 

devidamente justificadas na forma legislação. Os casos omissos serão resolvidos 

pela Coordenação. 

 

20. TRABALHO DE CONCLUSÃO 
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A monografia será elaborada individualmente, dentro de um dos temas 

estabelecidos nos módulos. Cada aluno terá um professor orientador dentre os 

docentes do curso. A Coordenação publicará edital com a lista dos professores 

disponíveis para orientação. A monografia deverá ser elaborada segundo as regras 

da ABNT para confecção de trabalhos científicos. Como requisito mínimo exige-se 

dimensão (introdução, tópicos de desenvolvimento do tema e conclusão) de, no 

mínimo, 35 (trinta e cinco) páginas e, no máximo, 60 (sessenta) páginas, bibliografia 

de 15 (quinze) autores.  

A monografia será avaliada pelo professor orientador, o qual atribuirá o seu 

conceito em face da forma, da profundidade da pesquisa, da originalidade e da 

aplicação prática do conteúdo, submetendo a avaliação final a uma banca 

avaliadora, composta por três docentes ligados ao curso, podendo ser um deles 

convidado externo, de outra instituição. 

O trabalho de conclusão de curso (monografia) deve ser elaborado e 

apresentado individualmente, no prazo máximo de 2 (dois) meses após a conclusão 

do curso. 

 

21. CERTIFICAÇÃO 

Os certificados são formatados seguindo rigorosamente as exigências da 

Resolução CES-CNE nº 1, de 3 de abril de 2001. 

 

22. INDICADORES DE DESEMPENHO 

O programa de pós-graduação em Direito Processual Civil segue os critérios 

de avaliação já fixados pela CAPES: indicadores, parâmetros, perfis dos programas 

e outras orientações a serem observados na avaliação da pós-graduação e a forma 
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de aplicação da escala de classificação utilizada, considerando as diretrizes da 

grande área. 

 

23. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

A FABE (Faculdade Bertioga) está na sua 1ª (primeira) edição e tem duração 

de 18 (dezoito) meses.  

Há demanda suficiente para criação das turmas. 

Os projetos desenvolvidos pelos alunos estão inseridos nas áreas de Direito 

Processual Civil. 


