
8.1   PRÁTICA DE PROCESSO CIVIL 

 

PLANO DE ENSINO 
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Prática de Processo Civil 

Curso: Técnico em Serviços Jurídicos 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 40 horas (33,3 h.r.) Teóricas: 30 h.a. Práticas: 10 h.a. 

Docente Responsável: José Avenzoar Arruda das Neves 
 

EMENTA 

Sujeitos do Processo. Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do Processo. 

Processo e Procedimento. Recursos. Execução. Tutela Cautelar e Antecipada. Liminar. Súmula 

Vinculante. Jurisprudência. Acórdão. Revelia. Provas. Audiência. Coisa Julgada. Mandado de 

Segurança. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Preparar o aluno para as atividades forenses, abordando desde conceitos preparatórios 

básicos referentes aos ritos ordinários e dos Juizados Especiais até mesmo simulando 

a prática dos atos processuais mais variados utilizados pelos operadores jurídicos.  

Específicos 

 Desenvolver uma ação jurídica 

 Refletir a prática jurídica no âmbito civil da justiça comum, estadual e federal. 

 Possibilitar ao aluno vivenciar a atuação prática que se dá no âmbito forense. 

 Preparar o aluno para a vivência jurídica nos mais variados ambientes forenses, desde 

comportamento perante as autoridades, como também a dinâmica do movimento 

processual. 

 Trazer à prática jurídica os conhecimentos teóricos acumulados nas demais disciplinas 

do curso de Direito. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Direito processual civil: Definição, Relações com outros ramos do direito, Fontes, 

Interpretação, Lei processual civil no espaço, Lei processual civil no tempo. 

 

 Princípios gerais do processo civil: Justificativa do estudo, Classificação, Princípios: 

informativos (ou formativos), Princípio lógico, Princípio econômico, Princípio jurídico, 

Princípio político, Princípios fundamentais, Princípio do devido processo legal, Princípio 

da isonomia (igualdade), Princípio do contraditório e da ampla defesa, Princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, Principio do dispositivo e principio inquisitivo, 

Principio da publicidade, Princípio da proibição da prova ilícita, Princípio da motivação 

das decisões judiciais e principio da persuasão racional, Princípio do duplo grau de 

jurisdição, Principio da instrumentalidade e principio da adequação e adaptabilidade do 

procedimento, Principio da oralidade, Principio da razoável duração do processo.  

 

 Garantias constitucionais: os princípios processuais no contexto constitucional 



 

 Jurisdição. 

 

  Ação: Conceito, Teorias, Classificação, Elementos da ação, Condições da ação. 

 

 Competência: Definição, Método para identificar o juízo competente, Efeitos da 

violação das regras de competência, Conflito de Competência. 

 

 Cooperação jurisdicional: Do relacionamento com jurisdições estrangeiras. , 

Instrumentos.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas. 

 Recursos audiovisuais. 

 Discussão de textos teóricos, técnico-científicos e oficiais. 

 Atividades individuais e em grupo. 

 Seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Prova Discursiva. 

 Prova objetiva. 

 Seminários. 

 Atividades desenvolvidas em sala. 

 Haverá, ao final de cada módulo, exercício direcionado, exclusivamente, a suprir as 

competências que se demonstraram não assimilado pelos discentes. Nesse 

mecanismo, a prova de reposição também obedecerá às carências identificadas para 

as competências desejadas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos 

didáticos: 

● Televisão. 

● Computador.  

● Projetor. 

● Textos com o fundamento teórico e legal. 

● Livros. 

● Papel madeira para produção de painéis informativos. 

● Lápis de Cor. 

● Caixa de som. 

● Transporte Escolar para visitar comunidades tradicionais. 
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