SEMINÁRIO TEMÁTICO DE FÉRIAS
Título: Leis Especiais Penais e Processuais Penais
(VÍDEOAULAS)
Como funcionará este Seminário Temático?
Prezado(a) Estudante, este Seminário Temático será realizado na Modalidade EAD, uma vez que será ofertado no
período de férias e não poderemos entrar em contato com o Professores Lícia Jocilene das Neves e Enio Luiz de
Carvalho Biaggi, responsáveis pelo Seminário. Assim, todo o material que deve ser lido e assistido. As atividades a
serem desenvolvidas estarão postadas na plataforma Moodle a partir do dia 05 de julho de 2021 (aulas virtuais
gravadas, vídeos, exercícios, testes e fóruns online).
Datas de Interação virtual com os Professores:




13 e 14 de julho: momentos de interação virtual/aula com o(a) PROFESSOR(A), conforme o cronograma de
cada Seminário;
15 ao dia 31 de julho: momento de assistir/leituras do material postado e realização das tarefas postadas,
conforme a definição de cada Seminário. O(A) Docente se encontrará em recesso e não poderá interagir com
o(a) Estudante;
02 e 07 de agosto: momentos de interação virtual/aula com o(a) PROFESSOR(A) e encerramento do
Seminário, conforme a programação.


I – PROFESSORES: Lícia Jocilene das Neves e Enio Luiz de Carvalho Biaggi
II – TEMA GERAL: Leis Especiais Penais e Processuais Penais.
III – OBJETIVOS: Proporcionar aos alunos o estudo dos institutos, procedimentos e tipos penais do Direito Penal e do
Direito Processual Penal previstos nas leis extravagantes.
IV – JUSTIFICATIVA: É de extrema importância o conhecimento das leis especiais para que o aluno possa
compreendê-las e aplicá-las na prática da atividade jurídica.
V – TEMAS ESPECÍFICOS: Lei dos Crimes Hediondos; Lei das Interceptação das Comunicações Telefônicas; Lei de
Drogas; Lei Maria da Penha; Lei dos Juizados Especiais; Lei de Execução Penal.
VI – METODOLOGIA: Uso da Plataforma Moodle da Dom Helder, uso de aulas virtuais gravadas, vídeoaulas,
exercícios, testes. O curso será virtual.
Aulas gravadas: 12h/aula.
Correção dos exercícios: 6h/aula.
VII – AVALIAÇÃO: Avaliações personalizadas mediante aplicação de 6 (seis) exercícios sobre os temas específicos.
VIII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula - 01 (um) crédito acadêmico.
IX – CRONOGRAMA: o material que deve ser lido e assistido, bem como as atividades a serem desenvolvidas estarão
postadas na plataforma Moodle a partir do dia 05 de julho e ficarão disponíveis até dia 31 de julho de 2021.
X – PARTICIPANTES: Estudantes da Dom Helder.
XI – INSCRIÇÕES:
 Somente de 22 a 30 de junho de 2021, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 1 de julho, por meio do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais):
A) À vista: o custo total será incluído no boleto para pagamento até 20 de julho/2021;
B) A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
setembro e
outubro de 2021;
C) 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.
XII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

