SEMINÁRIO TEMÁTICO
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
ESTUDOS DE CASO E JULGAMENTO SIMULADO
Quintas-feiras e uma segunda-feira: 11h30 às 13h30
I – PROFESSORAS: FRANCINE FIGUEIREDO NOGUEIRA
LARA MARINA FERREIRA
II – TEMA GERAL: Direito Constitucional
III – OBJETIVOS: Realizar estudo aprofundado de temas de direito constitucional, a partir da resolução de
estudo de casos.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Direitos e garantias fundamentais. Processo Legislativo. Federalismo e
repartição de competências. Controle de Constitucionalidade.
V – METODOLOGIA: A partir dos casos apresentados, serão definidos papéis para que os alunos possam
atuar como demandantes da ação, Advogado-Geral da União, amicus curiae, Procurador-Geral da
República e Ministros do STF.
Em cada um dos encontros será apresentada pela dupla/grupo a peça processual correspondente,
conforme procedimento judicial aplicado às ações concentradas de controle de constitucionalidade.
As questões processuais e substantivas pertinentes ao caso serão debatidas em sala de aula, com a
exposição e aprofundamento dos temas pelas professoras.
VI – AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados pela forma e pelo conteúdo da peça processual apresentada
por escrito (50 pts); pela apresentação dos argumentos em sala de aula (30 pts); e pela participação ativa
nos debates realizados em sala de aula (20 pts).
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico)
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês
Março
Abril
Maio

Dias de aula
15
05, 12, 19
03, 10, 17, 24 e 28*(segunda-feira)

IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos da graduação em
Direito que já tenham cursado a disciplina DIREITO CONSTITUCIONAL II.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 28/02 a 10/03 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 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 MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e
JUNHO 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.

