SEMINÁRIO TEMÁTICO
DIREITO COMPARADO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - SUITS
Segundas-Feiras: 11h30 às 13h30
I – PROFESSOR: ROMER AUGUSTO CARNEIRO
II – TEMA GERAL: Direto Comparado - SUITS
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno entendimentos sobre a prática advocatícia no D.
Comparado.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
a) Exercício da Profissão: Advogado
b) Prática forense e atos
c) Ética advocatícia
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas, apresentação de eventos relacionados (Mídia televisiva) e
debates sobre fatos relacionados (Julgamentos, agenciamento de profissionais, pagamento de
“bichos”, mala branca, mala preta, arbitragem e jogos).
VI – AVALIAÇÃO: Relatórios – Casa e sala.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias de aula
03, 17, 24
01, 08, 22
05, 12, 19

IX – PARTICIPANTES: Toda comunidade acadêmica.

X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 26/08 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO.
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos
de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2018.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento,
deverá efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará
ambas as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

