
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: SEMINÁRIO ESPECIAL DE PESQUISA E EXTENSÃO II
CÓDIGO: DIR 03805
CARGA HORÁRIA: 30 HS
PRÉ-REQUISITO(S): DIR 03801 (Seminário Especial de Pesquisa e Extensão I)

EMENTA:
Participação  em  palestras,  conferências,  simpósios,  encontros,  seminários,  congressos. 
Iniciação científica.  Elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos.  Participação em 
projetos de Extensão.  Monitoria.

1- OBJETIVOS

Com a instituição do Novo Currículo do Curso de Direito pela Portaria nº 1.886/94, do 
Ministro da Educação, fiou estabelecido a obrigatoriedade de se reservar de 5 a 10% da 
carga horária total de disciplinas para a prática, pelo aluno, de Atividades Complementares 
relacionadas a iniciação científica, extensão e participação em congressos e seminários. A 
nossa Universidade, para atender à determinação legal e registrar a participação do aluno, 
criou as disciplinas Seminário I, II, III e IV.

O objetivo da disciplina é proporcionar ao aluno a oportunidade de ter contato com temas 
atuais do Direito, os quais, justamente por serem novos, não são lecionados e nem constam 
do programa das disciplinas "tradicionais". 

2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O programa da disciplina será dividido em três partes:  

1.1- Primeira parte  :  o aluno deverá comprovar, até o último dia de aula, a participação,  
mínimo 20 (vinte) horas, em Seminário, Encontros,  Congressos ou Palestras a respeito 
de temas jurídicos ou afins, ocorrida durante o semestre letivo 

1.2- Segunda parte:   o aluno deverá comprovar, até o último dia de aula, a participação em 
projeto  de  pesquisa  (iniciação  científica),  extensão  ou  monitoria.  Caso  não  consiga 
participar dessas atividades, deverá: (a) comprovar a participação em mais 10 (dez) 
horas de Seminário, Encontros,  Congressos ou Palestras a respeito de temas jurídicos 
ou afins,  ocorrida durante o semestre letivo e também (b)  auxiliar na realização de 
palestras organizadas pela UFES, assistindo-as. 

1.3- Terceira parte  : seminários com os alunos sobre tema recente e polêmico.

Obs: não serão aceitos certificados relativos a cursos preparatórios para concursos ou de 
reciclagem.

3- METODOLOGIA

A  metodologia  de  ensino  do  terá  ênfase  na  pesquisa  e  leitura  de  textos  e  entrega  de 
fichamentos  por  parte  dos  alunos,  com  aulas  expositivas  ministradas  pelo  docente 
responsável. Será feita a leitura orientada e obrigatória de livros da lista abaixo indicada.

 4-   RECURSOS

Recursos demandados pelas atividades desenvolvidas pelos alunos.

172



5-AVALIAÇÃO

Os  alunos  serão  avaliados  por  sua  participação  nas  aulas,  pelos  fichamentos,  pelos 
seminários que apresentarão e daqueles dos quais participarão, a critério do professor, bem 
como pelos relatórios das atividades realizadas.

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Enciclopédia Saraiva de Direito, disponível na Biblioteca Central.
Fontes  de  pesquisa  de  jurisprudência  na  Internet:  www.stf.gov.br www.stj.gov.br 
www.cjf.gov.br 
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