SEMINÁRIO TEMÁTICO DE FÉRIAS
MODALIDADE REMOTA
Temas de Direito Notarial e Registral: tópicos introdutórios
I – PROFESSORA: Helen Cristina de Almeida Silva
II – TEMA GERAL: Direito Notarial e Registral, Procedimentos Cíveis Extrajudiciais.
III – OBJETIVOS: Apresentar e familiarizar o sistema de Notas e Registos no Brasil, destacando
a importância do domínio do campo extrajudicial, a partir do estudo teórico de procedimentos
extrajudiciais.
IV – JUSTIFICATIVA: A justificativa de estudo da temática, se dá, especialmente, em face do
constrante e cada vez mais intenso movimento de desjudicialização e transferência de atribuições
antes, desenvolvidas pelo poder judiciário para as serventias notariais e registrais. Ainda,
relevante para o estudante que se interessa especificamente pela temática de direito notarial e
registral.
V – TEMAS ESPECÍFICOS 1) realizar breve estudo histórico das serventias notariais e registrais
no Brasil; 2) debater, de forma geral, as atribuições de cada serventia; 3) identificar os principais
diplomas normativos; 4) discutir a interface entre direito notarial e registral e direito processual
civil;
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), será utilizada a Plataforma Teams.
VII – AVALIAÇÃO: (EXEMPLO)
Avaliação objetiva – 60,0 (sessenta) pontos;
Tarefa – elaboração de folder informativo (estilo publicação em mídias sociais) acerca das
atribuições e competências dos cartórios – 40,0 (quarenta) pontos.
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

