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SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E MOTIVAÇÃO (15 h/a)
Seminário de imersão, visando integrar e motivar os integrantes da turma. Capacita o aluno a
quebrar barreiras interpessoais e identificar posicionamentos que o tornam voltado a problemas,
transformando-os em motivação para encontrar soluções.
SEMINÁRIOS ESPECIAIS (30 h/a)
Disciplina destinada a apresentar as mais recentes alterações legislativas no âmbito do Direito
Público, bem como sua seus princípios e a doutrina que constitua pesquisa de ponta e realizações
inovadoras na área da gestão pública, podendo ser desmembrada em duas partes: Seminários
Especiais I (15 h/a) e Seminários Especiais II (15 h/a).
TEORIA DO DIREITO E DO ESTADO (15 h/a)
A Teoria do Direito: da norma ao ordenamento. Validade, justiça e eficácia das normas jurídicas. O
problema do direito atualmente. Estruturalismo e Funcionalismo na Teoria do Direito e na Teoria do
Estado. A Teoria Constitucional. Legitimidade e Legalidade. Constituição e Estado na
Modernidade: o constitucionalismo do Estado Liberal e o constitucionalismo do Estado Social.
Monismo e pluralismo jurídico. O Novo Constitucionalismo e o Estado Democrático de Direito.
DIREITO CONSTITUCIONAL (30 h/a)
Poder Constituinte Originário e a formulação do texto constitucional. Poder constituinte derivado e
decorrente. Significado jurídico, sociológico e político da Constituição. A interpretação
constitucional e suas especificidades. Controle de constitucionalidade. Organização do Estado e
dos poderes. Direitos fundamentais e suas dimensões. Direitos humanos e Constituição.
DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL (30 h/a)
Ações constitucionais e processo constitucional. O papel do STF no sistema judiciário brasileiro.
Teoria e espécies de garantias fundamentais. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.
Habeas Data. Habeas Corpus. Ação Civil Pública. Ação Popular. Mandado de Injunção. Mandado
de segurança individual e coletivo. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Outras
ações constitucionais.
DIREITO PENAL (30 h/a)
Teoria do Delito. Crimes e contravenções. Princípios Gerais do Direito Penal. Crimes em Espécie.
Crimes contra a administração pública e suas especificidades. Prescrição penal.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL (30 h/a)
Processo penal em geral. Princípios gerais do direito processual e do processo penal. Inquérito
Policial e Ação Penal. As questões incidentes no processo. Competência. Procedimentos. A
sentença penal. Sistema recursal e execução penal. A virtualização do processo penal e seus
instrumentos possíveis.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL (30 h/a)
Introdução ao processo civil contemporâneo. Participação no processo: partes, litisconsórcio,
intervenção de terceiros e assistência. Tutela judicial dos interesses metaindividuais: difusos,
coletivos e individuais homogêneos. A prova dos fatos jurídicos. Sentença e coisa julgada. Sistema
recursal e execução cível. A realidade dos Juizados Especiais e suas especificidades. O processo
virtual eletrônico.
DIREITO ADMINISTRATIVO (30 h/a)
Princípios constitucionais da administração pública. Ato administrativo. Requisitos de validade do
ato administrativo. Nulidade, revisão e revogação do ato administrativo. Contratos e licitações na
administração pública: disciplinamento legal e orientação jurisprudencial. A ética do gestor público.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR (15 h/a)
Inquérito e processo administrativo. Princípios. Competência. Nulidades. As sanções decorrentes
de processo administrativo ou de processo disciplinar. A duração razoável do processo em matéria
administrativa e disciplinar.
METODOLOGIA DO ENSINO E DIDÁTICA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (15 h/a)
O processo de ensino-aprendizagem. Técnicas pedagógicas tradicionais e diferenciadas. A
construção do plano de aulas e do programa de disciplina. Avaliação de aprendizagem. Manuseio
e utilização de instrumentos tecnológicos avançados e de outros instrumentos (multimeios). A
pesquisa fundamento da docência: comunicação escrita e orientação docente. Seminários de
encerramento.
HERMENÊUTICA JURÍDICA (15 h/a)
Importância da interpretação. Métodos hermenêuticos. Hermenêutica constitucional.
METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO (15 h/a)
A pesquisa científica e a pesquisa jurídica. Métodos e técnicas da pesquisa científica. Tipos de
pesquisa. Normas para elaboração do trabalho científico. Utilização de citações em textos. Uso de
referências em texto, em notas de rodapé e em listas de referências . Artigo Científico. Textos e
documentos jurídicos: espécies. Fontes de pesquisa jurídica. Técnicas específicas. Projeto e
relatório de pesquisa. A monografia, a dissertação e a tese: diferenciação. A redação da
monografia conclusiva de curso e de artigos jurídicos.
DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIO (30 h/a)
Princípios gerais do Sistema Tributário Nacional: Competência - conceito e repartição
constitucional; Capacidade tributária ativa – conceito, delegação, parafiscalidade; Classificação
dos tributos; Lei complementar (art. 146 da Constituição Federal e sua implicação frente ao Código
Tributário Nacional). Princípios constitucionais tributários.
Limitações constitucionais ao poder de tributar: conceito, aplicabilidade e manifestações do Poder
Judiciário. Princípio Constitucional da Legalidade: lei complementar, lei ordinária, medida
provisória, decretos em matéria tributária, tratados e convenções internacionais. Princípio
Constitucional da igualdade e da capacidade contributiva. Princípio Constitucional da
anterioridade: irretroatividade e a segurança jurídica, aplicabilidade, exceções e o novo regramento
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da EC nº 42/03. Princípio Constitucional da vedação aos tributos restritivos ao direito de ir e vir e o
pedágio. Princípio Constitucional do não-confisco. Imunidades Tributárias: Imunidades e isenção;
Imunidade recíproca; Imunidade para os templos; Imunidade para os partidos políticos e suas
fundações, para as entidades sindicais; Imunidade para as instituições de educação e de
assistência social; Imunidade para os livros, jornais e periódicos; imunidades não abrangidas pelo
art. 150 da CF. O contencioso administrativo fiscal e o processo tributário.
DIREITO E PROCESSO ELEITORAL (30 h/a)
Regimes Políticos. Regime Democrático. Soberania Popular. Democracia Direta e Democracia
Representativa. O Estado Democrático de Direito na Constituição Federal de 1988. Direitos
Políticos. Nacionalidade como requisito para o exercício de direitos políticos. Situação do
português equiparado. Perda e Suspensão de Direitos Políticos. Sufrágio: universal e restrito.
Alistabilidade e Elegibilidade: condições para o exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva.
Voto. Mecanismos de participação direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Sistemas
Eleitorais: espécies e cabimento. Partidos Políticos. Sistemas de apuração da verdade eleitoral.
Especificidades do processo eleitoral.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE PESSOAS (30 h/a)
O exercício das funções de gestor público e seus desafios. A gestão de bens, de orçamento, da
informação etc. As especificidades da gestão de pessoas: perfil gerencial, motivação e liderança
no serviço público. Legalidade e planejamento estratégico (direcionamento institucional, objetivos
estratégicos, metas e projetos). Visão geral do orçamento público e do processo orçamentário. Lei
de Responsabilidade Fiscal. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Modalidades de licitações. Dispensa
e inexibilidade de licitação. Contratos administrativos. Requisitos e nulidades dos contratos
administrativos. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. Fiscalização e
revisão judicial de contratos da Administração Pública.

DEMONSTRATIVO DE INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA
MÓDULO

CARGA HORÁRIA

Seminário de Integração e Motivação – SIM

15 h/a

SEMINÁRIOS ESPECIAIS

30 h/a

TEORIA DO DIREITO E DO ESTADO

15 h/a

DIREITO CONSTITUCIONAL

30 h/a

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL

30 h/a

DIREITO PENAL

30 h/a

DIREITO PROCESSUAL PENAL

30 h/a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

30 h/a

DIREITO ADMINISTRATIVO

30 h/a

PROCESSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR

15 h/a

METODOLOGIA DO ENSINO E DIDÁTICA DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR

15 h/a

HERMENÊUTICA JURÍDICA

15 h/a

METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO

15 h/a
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DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIO

30 h/a

DIREITO E PROCESSO ELEITORAL

30 h/a

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE
PESSOAS

30 h/a

DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO

CARGA HORÁRIA

TOTAL DE DISCIPLINAS COM 30 h/a
(ou 6 encontros)

10 (dez)

300 h/a

TOTAL DE DISCIPLINAS COM 15 h/a
(ou 3 encontros)

6 (seis)

90 h/a

TOTAL GERAL DE DISCIPLINAS
DO CURSO

16 (dezesseis)

De acordo com a carga horária e ementas apresentadas,
submeto ao Assessor Pedagógico da ESMEC.
Fortaleza (CE), 25/01/2011
Coordenador(a) Acadêmico do Curso
De acordo com a carga horária e ementas apresentadas,
submeto ao Desembargador Diretor da ESMEC.
Fortaleza (CE), 25/01/2011
Assessor Pedagógico da ESMEC

Ao CEPE, para análise e aprovação.
Fortaleza (CE), 26/01/2010
Desembargador Diretor

390 h/a

