SEMINÁRIO TEMÁTICO DE FÉRIAS
MODALIDADE REMOTA
COMO ESTUDAR MELHOR – CURSO DE FÉRIAS:
“O que você precisa saber e nunca teve a quem perguntar”
(VIDEO-AULAS)
I – PROFESSOR: ADAIR JOSÉ DOS SANTOS ROCHA
II – TEMA GERAL: COMO ESTUDAR MELHOR
III – OBJETIVOS: 1) Melhorar as três habilidades e competências chaves da prosperidade na carreira jurídica do século
XXI; 2) Aprender os mapas mentais como ferramenta de aprendizagem.
IV – JUSTIFICATIVA: O Seminário potencializará as habilidades e competências do bacharel em Direito para o
desafiador mundo do século XXI (Era Digital). Os avanços tecnológicos com a 4ª Revolução Industrial e as Tecnologias
da Comunicação e Informação (TIC) estão transformando todas as dimensões da vida humana ao redor do globo.
Praticamente, em maior ou menor grau, a vida de cada ser humano hoje sofre a influência de algum ramo da
informática. Desde a criação do termo “Informática” em 1956, podemos citar o aperfeiçoamento dos computadores,
EAD, E-book, E-commerce, disseminação da internet, Big Data e a Inteligência Artificial. É neste cenário que o novo
bacharel em Direito terá de atuar e prosperar.
V – TEMAS ESPECÍFICOS: A realidade do aprendizado ao longo da vida, a importância da gestão do tempo na vida
do bacharel em Direito, o planejamento de estudo para o jurista do século XXI, mapa mental como ferramenta de
aprendizagem.
VI – METODOLOGIA: O curso será virtual, mediante o uso da Plataforma Moodle da Dom Helder, uso de vídeo-aulas
gravadas, vídeos, exercícios, testes. Para a atividade de interação (de 1 a 4 de fevereiro de 2022), será utilizada a
Plataforma Teams.
VII – AVALIAÇÃO: Avaliações personalizadas por meio de atividades (testes, exercícios e outras) de aprendizagem
virtual a serem disponibilizadas na Plataforma Moodle.
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 04 a 31 de janeiro de 2022.
X – PARTICIPANTES: Estudantes da Dom Helder.
XI – INSCRIÇÕES:
 Somente de 14 a 18 de dezembro 2021, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamentos: 19 de dezembro a 03 de janeiro, 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: pagamento em 20 de janeiro (Formandos devem optar por esta forma de pagamento);
B) A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas: 20 de janeiro e 20 de fevereiro;
C) O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o pagamento
por meio do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
A) 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.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 15 vagas para Atividade Complementar.

