
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina:  ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS I                           Código da Disciplina: JUR323 

Curso:   Direito                                                                         Semestre de oferta da disciplina: 

Faculdade responsável: Direito 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: 04                   Carga Horária total: 60                     Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

Revisão e atualização das seguintes áreas: Direito Civil. Direito Processual Civil. Direito Penal. 

Direito Processual Penal. Direito do Trabalho. Direito Processual do Trabalho. Direito 

Constitucional. Direito Tributário. Direito Comercial. Resoluções de provas teóricas e práticas do 

Exame da OAB. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Propiciar ao aluno conhecimentos inerentes a atualização de legislação das diversas áreas do 

Direito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Serão definidos conforme o conteúdo a ser apresentado na oportunidade da oferta da disciplina.  

 

CONTEÚDO: 

O conteúdo será apresentado no momento em que for ofertada a disciplina, visto que se trata de 

atualizações das legislações. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- Motivação com leituras, charges, situações problemas ou pequenos vídeos 

- Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 



 

 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos 

- Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, miniaulas etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- Frequência e pontualidade por parte do aluno 

- Participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 

disciplina 

- Discussão fundamentada individual e em equipe 

- Trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, resenhas, redação de trabalhos científicos e painéis sobre leituras complementares 

realizadas. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

As referências serão apresentadas no momento em que for ofertada a disciplina, visto que se trata 

de atualizações das legislações. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

As referências serão apresentadas no momento em que for ofertada a disciplina, visto que se trata 

de atualizações das legislações. 

 



 

 

  

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade 

 

 

 


