Curso

Titulação

Especialista em Direito Penal e
Processo Penal

Direito Penal e
Processo Penal

Modalidade

A distância
Justificativa
O curso de especialização em Direito Penal e Processo Penal visa aprofundar, de forma reflexiva e crítica, os conhecimentos
técnicos e práticos que são indispensáveis ao aplicador do direito, respeitando os direitos fundamentais que envolvem o
convívio social, O curso em questão permite ao profissional da área jurídica uma atualização de toda dogmática penal e
processual penal, para uma atuação consciente na prevenção e repressão da macrocriminalidade.

Objetivo

Metodologia

Formar profissionais com conhecimento aprofundado no
Direito Penal e Processo Penal, para que possam contribuir
para a formulação de um novo e melhor modelo de justiça
penal.
Qualificar profissionais para a prática de disciplinas ligadas ao
Direito Penal e Processo Penal, estimulando a produção
acadêmica e o debate crítico sobre as questões
interdisciplinares

O curso utilizará um ciclo de estudo semanal, ou seja, a cada
semana, de acordo com agenda de aplicação da disciplina
teremos:

Público Alvo
Portadores de diplomas em cursos de Graduação em Direito,
que, diante das exigências do atual mercado de trabalho,
buscam aperfeiçoamento, bem como, a magistrados, a
promotores públicos, a defensores públicos, advogados e a
servidores públicos com formação em nível superior.

 Momento ao vivo: aulas (uma ou duas semanais)
transmitidas ao vivo, onde o docente transmite via
webinar o conteúdo da disciplina, tendo como recursos
complementares áudio, vídeo e um Power Point com
resumo da disciplina, que servirá como apoio. Após a aula
ao vivo, o estudante poderá participar de um chat
moderado com os alunos que estiverem conectados.
 Momento de estudo individualizado: O aluno estuda
individualmente de acordo com material disponibilizado
pelo docente, podendo interagir com o professor via
ambiente virtual de aprendizagem, para esclarecimento de
dúvidas. Poderá acessar a gravação das aulas, acessando
também os slides que servem como material de apoio.

Competências do Egresso
O egresso do curso de especialização em Direito Penal e
Processo Penal deverá ser capaz de:
a) Ingressar no mercado de trabalho, nos setores públicos e
privados, com habilidades empreendedoras, sendo capaz
de promover mudanças socioeconômicas, detentor de
uma formação ética, humanista e solidária;
b) Manter-se atualizado quanto às novas tecnologias que
envolvem o mundo do crime, sendo capaz de aplicar a
doutrina jurídica, com ênfase no seu fundamento
Constitucional, de forma crítica e consciente.

Carga Horária
Carga horária total do curso: 360 horas aula em disciplinas
obrigatórias, incluindo o tempo de orientação e elaboração de
TCC.

Duração (em meses)
12 meses.

Sistema de Avaliação
Será aprovado ao final do curso de especialização o aluno que
cumprir as seguintes exigências:
a) Realização das atividades propostas via ambiente virtual
de aprendizagem (AF - Avaliação formativa/participação no
Fórum, AT - Trabalho específico da disciplina)
b) Aproveitamento satisfatório na prova integrada.
c) Aproveitamento de no mínimo 70% (setenta por cento),
isto é, nota igual ou superior a 70 (setenta) na disciplina,
onde a média será calculada da seguinte forma:
AF - Avaliação formativa (participação no Fórum): Valor 1,5.
AT - Trabalho específico da disciplina: Valor 2,5.
Prova integrada ao final do curso: Valor 6,0.
AF + AT+ Prova = 10,00
(Média para aprovação igual ou maior que 7,0)
d) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e
aprovação da banca examinadora.

Matriz Curricular
Módulos
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3
Módulo 4

DISCIPLINAS
História do Direito Penal Brasileiro
Teoria do Direito Penal
O Processo do Conhecimento e sua aplicabilidade profissional
Direito Processual Penal e seus aspectos probatórios
Nulidades, Recursos e Procedimentos Especiais no Processo Penal
Estudo das Leis Especiais
Crimes Licitatórios e Lavagem de Capitais
Técnicas de Comunicação e Sustentação oral
Metodologia Científica
TCC (Orientação para o Trabalho de Conclusão do Curso)

C.H.
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h

