PROJETO CURSO DE DIREITO - AULAS ESPECIAIS AOS SÁBADOS
O Direito é extremamente dinâmico. As mudanças legislativas e jurisprudenciais são
constantes e demandam uma atualização constante dos alunos. Ademais, diversos assuntos
jurídicos são veiculados diariamente na mídia, o que faz com que tenhamos de manter os alunos
sempre atualizados, motivo pelo qual se propõe a realização de aulas especiais aos sábados, que
contam como horas complementares aos alunos e propiciam, à estes, uma visão atual dos
diversos ramos do direito.
Têm por objetivos:
1. Propiciar uma visão mais ampla das diversas áreas do direito;
2. Atualizar constantemente os alunos, com novidades jurídicas, quer sejam
legislativas ou jurisprudenciais;
3. Propiciar aos alunos a participação em palestras jurídicas.
Será realizado durante o primeiro semestre de 2017 em sete encontros, cada um de três
horas e meia, todos aos sábados e realizados em sala a ser designada pela secretaria, conforme
o cronograma das atividades abaixo:

CRONOGRAMA DE AULAS
DATA

HORÁRIO

TEMA

PROFESSOR(A)

01/04

08h ás 11h30

As Tutelas Provisórias do Novo Código de

Lucia Sirlene Crivelaro

Processo Civil

Fidelis

08/04

08h ás 11h30

Processo de Cobrança da Dívida Ativa das

Marco Antonio de Mello

Fazendas Públicas

Pacheco Neves

29/04

08h ás 11h30

Juizados Especiais Lei (9.099/95)

Rodrigo Silva Lacerda

13/05

08h ás 11h30

Teoria da Argumentação Jurídica

Fábio Pinheiro Gazzi

Projeção e Debate. Filme: O Caso dos Irmãos
27/05

08h ás 11h30

Naves (Um dos maiores erros do judiciário
brasileiro)

10/06

08h ás 11h30

Fernando Roberto
Campos

A Justa Causa do Empregado e do Empregador,

Aparecida Dias de

Princípios Norteadores

Oliveira Formigoni
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24/06

08h ás 11h30

Escrita Acadêmica e os Processos Argumentativos
de Escrita em Língua Portuguesa

Fábio Luiz Villani

As palestras serão oferecidas a todos os alunos do curso de Direito, mediante prévia
inscrição na secretaria e são gratuitas aos alunos, havendo pagamento, pela Instituição, das aulas
a cada professor que participar do projeto.

Curso de Direito da FACCAMP.
Coordenador: Prof. Mauro Cabral dos Santos
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