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Plano de ensino 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado I 
Curso: Direito 
Período letivo:2017 Série: 4ª Obrigatória ( x ) Optativa (   ) 
CH Teórica: 136 CH Prática: 00 CH Total: 136 
Obs.: 
 

I - Objetivos 

GERAIS – Integrando conhecimentos teóricos das demais disciplinas do curso e prática 
processual, a disciplina de Estágio Supervisionado I visa proporcionar ao discente o 
aprendizado de competências próprias da atividade profissional do operador do direito. 
 
ESPECÍFICOS – Possibilitar ao aluno conhecimento da prática processual, mediante o 
desenvolvimento de habilidades e competências para: aplicação lógica do 
conhecimento da legislação processual; compreensão e elaboração de textos, atos e 
documentos jurídicos; pesquisa e utilização das fontes do Direito; atuação técnico-
jurídica nas diferentes instâncias judiciais, correta utilização da terminologia jurídica e 
emprego de raciocínio jurídico e argumentação. Preparar o aluno para a realização da 
peça prático-profissional da 2ª fasedo Exame de Ordem da OAB, bem como para o 
desempenho de cargo jurídico após o bacharelado. 

II - Ementa 
Prática Processual Cível:Processo de conhecimento. Classificação das ações. 
Condições da ação e pressupostos processuais. Petição inicial.Audiência de conciliação 
e mediação. Tutela provisória. Prazos processuais. Contestação. Reconvenção. 
Réplica. Alegações finais.Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa.Conteúdo 
prático-profissional cível procedimental inerente a peças de 1° grau jurisdicional. Prática 
Processual Penal:Inquérito e ação penal. Momento processual e identificação de peças. 
Ritos. Competência em matéria criminal. Partes. Prisões. Remédios constitucionais 
(habeas corpus). Resposta à acusação. Alegações finais por memoriais. Direito penal 
material. Conteúdo Prático-Profissional inerente a peças criminais de 1° grau 
jurisdicional; Prática Processual Trabalhista: Conceitos. Competência da Justiça do 
Trabalho. Ritos. Qualificações das partes. Representação processual. Petição inicial 
(reclamação trabalhista). Contestação trabalhista. Conteúdo prático-profissional inerente 
a peças da Justiça do Trabalho de 1° grau. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 
- Classificação das ações. 
- Escolha da medida judicial adequada. 
- Pressupostos processuais e condições da ação. 
- Competência. 
- Petição Inicial: endereçamento, qualificação das partes, causa de 
pedir, pedido, audiência de mediação ou de conciliação, valor da 
causa e outros requerimentos. 
- Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência, 
pressupostos e concessão liminar.  

1º BM 
 

- Prazos processuais: contagem, períodos computáveis e 
informatização do processo. 
- Respostas do réu: reconvenção e contestação. 

2º BM 
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- Réplica. 
- Alegações finais. 
- Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: ação monitória 
e ações possessórias. 
- Inquérito e ação penal. 
- Procedimento comum: ordinário, sumário e sumaríssimo. 
- Competência em matéria criminal. 
- Teses de defesa: teses preliminares, teses de mérito e teses 
subsidiárias de mérito. 
- Habeas corpus: preventivo e liberatório. 

3º BM 
 

- Pedido de relaxamento de prisão em flagrante. 
- Pedido de liberdade provisória. 
- Pedido de revogação de prisão preventiva. 
- Resposta escrita à acusação. 
- Alegações finais. 

4º BM 
 

IV - Atividades Extraclasse (TED) 
Confecção de peças prático-profissionais inerentes aos últimos Exames de Ordem, 
leitura de textos indicados e resolução de questões sobre o conteúdo ministrado em 
sala. (Recuperação paralela) Através do monitoramento dos alunos em trabalhos 
extraclasse sobre temas concernentes à matéria de sala de aula. 
Petição inicial. 1º BM 
Contestação. 2º BM 
Habeas corpus. 3º BM 

Alegações finais por memoriais. 4º BM 
V - Acessibilidade pedagógica  

1º BM 
2º BM 
3º BM 

Disponibilização de material pedagógico acessível, utilização de 
recursos didáticos tecnológicos, inclusão de tarefas diferenciadas, 
prova individualizada e prova oral 

4º BM 
VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa - 

1º BM 
2º BM 
3º BM 

Aplicação bimestral de simulado do Exame de Ordem Unificado, 
contendo uma prova objetiva com 80 questões de todas as 
disciplinas exigidas, resolução de problemas e elaboração das peças 
processuais. 4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 
1º BM 
2º BM 
3º BM 

Aula expositiva, estudo dirigido, estudo de caso, técnicas de 
elaboração de peças processuais, utilização de recursos visuais 
como data show e envio de materiais aos alunos 

4º BM 
VIII - Atividades avaliativas 

Serão realizadas provas bimestrais, cujas notas serão somadas àquelas de trabalhos 
extraclasse envolvendo a confecção de peças processuais. Os alunos também serão 
avaliados considerando a participação em atividades desenvolvidas em classe. Caso o 
aluno, após o final do segundo semestre/quarto bimestre, não atinja a média 
necessária, serão oportunizados dois exames de recuperação. 
Prova e confecção de peça processual cível. 1º BM 
Prova e confecção de peça processual cível. 2º BM 
Prova e confecção de peça processual penal. 3º BM 
Prova e confecção de peça processual penal.  4º BM 

IX - Monitoria 
Não se aplica 
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X - Grupo de iniciação científica 
Não se aplica 

XI - Projetos 
----------------------------- 

XII - Temas obrigatórios 
Desenvolvimento de relações do conteúdo da disciplina com os seguintes temas:  
Educação socioambiental – será abordada nos problemas jurídicos apresentados.  
Educação em Direitos Humanos – será abordada nos problemas jurídicos 
apresentados.  
Relações Ético-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas – serão abordadas nos 
problemas jurídicos apresentados. 

XIII - Bibliografia básica 
AGUIRRE, João; SÁ, Renato Montans de. Prática civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
 

ALENCAR, Rosmar; TÁVORA, Nestor Rodrigues. Curso de direito processual 
 penal. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 
BARROSO, Darlan; LETIÈRRE, Juliana Francisca. Prática processual no novo 
processo civil. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2016. 
 
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de processo do trabalho. 3. ed. São Paulo: 
Gen Atlas, 2016. 
 
MACHADO, Ângela C. Cangiano et. a. Prática penal. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: 
RT, 2016. 
 
MIESSA, Élisson. Processo do trabalho (para concursos públicos). 4. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2017. 
 
NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de direito processual civil. 9. ed. rev. e 
atual. Salvador: JusPodivm, 2017. 
 
TARTUCE, Fernanda; DELORE, Luiz. Manual de prática civil. 12. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016. 
 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al. Primeiros comentários ao novo código de 
processo civil artigo por artigo. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016. 

XIV - Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do trabalho – material processual e legislação 
especial. 17. ed. São Paulo: Rideel, 2016. 
 
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria 
geral do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 
civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Jus 
Podivm, 2016. v.1. 
 
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: 
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meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: 
Jus Podivm, 2016. v. 3. 
 
DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do 
novo processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016. 
 
FERNANDES, Antônio Scarance; GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES, Antônio 
Magalhães. Recursos no processo penal. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011. 
 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 
2016. 
 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo 
curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: 
RT, 2015. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

XV - Professor 
Livia Maria Macagnan Ciciliati 

Docente da Disciplina 
 


