PLANO DE ENSINO - 2022 / 2º SEMESTRE
Curso: Direito (Bacharelado)
Semestre
5º Turno Diurno/Noturno
Professor Resp.: Wellington Ferreira Amorim

Disciplina Direito Processual Civil II
C/H semanal:
03
C/H semestral:
Professor Exec.:

60

EMENTA
Ampliação do estudo sobre os institutos processuais civis, observando suas peculiaridades existentes no processo de
conhecimento. Desenvolvimento de uma visão de processo civil como instrumento de realização de justiça, efetividade,
celeridade e segurança jurídica.

OBJETIVOS
Cognitivos
Habilidades

Atitudes

UNID.
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6
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3
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3
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6

X

6

Despertar a importância dos institutos processuais civis, entendendo os meios de realização de um
processo seguro, célere e principalmente como fonte de realização de justiça social.
Proporcionar ao acadêmicos de direito um pensamento imperativo sobre o texto da lei processual e da lei
material. Vincular um pensamento humanístico aos alunos na solução dos litígios, pensamento solidário
na solução dos conflitos jurídicos, ressaltando sempre a conciliação e a arbitragem com solução de
controvérsia.
Desenvolver um sentimento ético profissional, junto aos clientes, a parte contrária e aos serventuário da
justiça, conscientizando-o de sua função social como operador do Direito, estimulando-o à conciliação,
mediação e arbitragem como forma de solucionar os conflitos.
Conteúdo
Cartas. Intimação
Espécies de Cartas (ordem, precatória e rogatória). Noções GeraisIntimações. Conceito. Espécies.
Generalidades
Distribuição e registro do processo. Valor da Causa. Suspensão do processo
Critérios de distribuição e registro dos processos. Critérios para a fixação do valor da causa nas iniciais.
Causas de suspensão do processo
Audiência de conciliação e mediação e contestação
Conceitos e peculiaridades. Contestação. Objeções Processuais e Mérito.
Reconvenção e revelia
Conceito de Reconvenção. Revelia e exceções e efeitos. Providências Preliminares. Alegações do Réu.
Julgamento conforme o estado do processo
Requisitos do Julgamento conforme o Estado do Processo. Julgamento Antecipado Parcial do Mérito.
Saneamento e organização do Processo.
ônus da prova
Conceito, Ônus da prova. Fatos que não dependem de Prova. Prova do Direito, Obrigação em colaborar
com o Poder Judiciário, Direito de não produzir prova contra si. Obrigação do Terceiro. Da Produção
Antecipada da Prova.
Espécies de provas
Prova testemunhal: Conceito. Admissibilidade. Da Produção da Prova Testemunhal. da Contradita em
audiência; Prova pericial: Conceito. Especificidades. Laudo.
Noções sobre inspeção judicial e audiência de instrução e julgamento
Noções sobre inspeção judicial e noções sobre audiência de instrução e julgamento: conceito, finalidade,
ordem da produção da prova oral. Debates e sentença.
Sentença e coisa julgada
Sentença: conceito; sentença com e sem resolução de mérito; elementos e efeitos da sentença; Do
Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar Coisa; coisa
julgada.
Avaliações
A1 - Avaliação regimental; A2 - Avaliação parcial

ESTRATÉGIA DE ENSINO
A metodologia adotada no curso de Direito privilegia a participação crítica e ativa do estudante, os ambientes pedagógicos
constituem espaço de interação, de criação e de transformação de significados. Assim, busca-se a adoção de estratégias
metodológicas ativas, tais como: estudo de caso, role-play, diálogo socrático, aprendizagem baseada em problemas, sala
de aula invertida. Essas atividades objetivam a aprendizagem significativa e cada vez mais autônoma do aluno e o
transformam em protagonista do seu próprio aprendizado.
RECURSOS DISPONÍVEIS
Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizados recursos tecnológicos como computador, dispositivos de som e/ou
imagem. A comunicação entre professor e aluno será feita por meio do Blackboard, espaço em que também serão
postados materiais para as aulas, listas de exercícios, indicação de artigos científicos, entre outros. Utilizar-se-ão recursos
quer disponíveis fisicamente quer por meios digitais, para a realização de atividades que visam a desenvolver
competências e habilidades relativas aos conteúdos da disciplina.
AVALIAÇÃO
O processo avaliativo compreenderá: Avaliação Regimental (A1) no valor de 0,0 a 5,0. Avaliações parciais e processuais
(A2) no valor de 0,0 a 5,0. A Nota Final (NF) resulta da soma destas duas notas (A1 A2). É considerado aprovado na
disciplina o aluno que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco
por cento) de frequência às atividades acadêmicas. Mais informações sobre o processo avaliativo podem ser obtidas: a)
nos ordenamentos institucionais; b) no Manual do Aluno; c) com os respectivos professores das disciplinas.
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