OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
OBJETIVO GERAL
O Curso de Especialização em Direito Processual Civil da
Faculdade Santíssimo Sacramento, tem por objetivo a
formação jurídica integral de especialistas em Direito
Processual Civil, visando habilitar o proﬁssional do
Direito a uma reﬂexão crítica sobre os novos paradigmas
teóricos e proﬁssionais do Processo Civil.

CARGA HORÁRIA
400 (quatrocentas) horas/aula.

- Possibilitar a reﬂexão sobre o novo sistema

ESTRUTURA
CURRICULAR BÁSICA
1. Teoria Geral do Processo;

processual, com base na análise da nova legislação, bem

2. Constitucionalização do direito processual civil;

como das diversas concepções de jurisdição, ação e

3. Fundamentos do processo civil;

processo, especialmente no que diz respeito ao seu perﬁl

4. Litisconsórcio e intervenção de terceiros;

funcional (tutela dos direitos);

5. Processo de conhecimento ;

- Desenvolver a capacidade de análise crítica dos

6. Tutela provisória de urgência e negócios processuais;

alunos sobre o procedimento comum e os procedimentos

7. Recursos aplicados no processo cível;

especiais, analisando sua efetividade, adequação e

8. Processo de execução e cumprimento da sentença;

tempestividade diante das exigências do Estado

9. Processo nos tribunais;

Constitucional;

10. Procedimentos especiais;

-

Tornar o proﬁssional apto a utilizar-se do

11. Processo no juizado especial cível;

processo civil com vistas à obtenção de resultados práticos e

12. Tutela dos direitos transindividuais;

efetivos, diante do advento de novas preocupações sociais e

13. Metodologia cientíﬁca para construção do TCC.

dos novos direitos.

14. Trabalho de Conclusão de Curso.

PÚBLICO ALVO
Graduados em Direito, Servidores Públicos, consultores na
área jurídica, bem como graduados em curso superior nas
demais áreas.

FACULDADE
SANTÍSSIMO
SACRAMENTO

COORDENAÇÃO
Prof.º Me. Leandro Carvalho Sanson

INFORMAÇÕES
NUPE - Núcleo de Pesquisa e Extensão
Fone: (75) 3182-3195 / 3182-3196

ESPECIALIZAÇÃO
EM DIREITO
PROCESSUAL CIVIL

E-mail: nupefsss@hotmail.com
ALGUNS DOCENTES
Doutores e Mestres.
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
HORÁRIO
Quinzenalmente
(sábado e domingo, apenas duas vezes por mês)
das 8h às 12h e das 13h às 18h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Diretora Geral
Izabel de Assis Batista
Diretor Acadêmico
Prof.° Joilson Romanci Severo Borges
Coordenação do Núcleo de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação.
Profª. Aléssia Costa de Araújo Cravo

Cópia do diploma de graduação,
histórico escolar de graduação, carteira de
Identidade, CPF, Curriculum vitae e 01 foto 3x4.

NUPE - Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação da Faculdade Santíssimo
Sacramento – F.SSS.

