Coordenação de Monitoria

EDITAL PROGRAMA DE MONITORIA 2018
A Coordenação de Monitoria torna público o Edital de Monitoria do Curso de
Direito da Faculdade Luciano Feijão, tendo como demanda as seguintes disciplinas:
DIREITO DO TRABALHO I: Conceito e princípios do Direito do Trabalho. Direito
Individual do Trabalho. Empregado e Empregador. Contrato de trabalho. Estabilidade. Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço. Salário e remuneração. Duração do Trabalho. Contratos
afins. Períodos de descanso. Regulamentações especiais.
VAGAS: 01 (tarde)
01 (noite)
DIREITO AGRÁRIO: Evolução do Direito agrário. Estatuto da terra. Terras devolutas,
conceito e aproveitamento. Faixa de fronteira: histórico e aproveitamento. Legislação
brasileira. INCRA. Conceito de imóvel rural, módulo rural, latifúndio, empresa rural,
minifúndio e parceleiro, Propriedade privada da terra: função social. Tributação da terra.
Colonização. Contratos agrários: arrendamento e parceria. Aforamentos. Sesmarias. Áreas
prioritárias. Justiça e processos agrários. Direito comparado. Direito agrário internacional.
Direito Agrário e Meio Ambiente. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável.
Temas emergentes.
VAGAS: 01 (tarde)
CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO: Especificidade da Política:
origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. Ciência Política e Teoria do
Estado. Evolução histórica e clássicos do pensamento político: Grécia, Roma, Idade Média e
Modernidade. Principais correntes do pensamento político contemporâneo. História e Direito:
especificidades da análise histórica e sua pertinência para a área jurídica. Origem e evolução
do Estado. Estado Moderno. Estado Contemporâneo. Função social do Estado
Contemporâneo.
Elementos do Estado. Formas de governo: parlamentarismo e
presidencialismo. Formas de Estado e federalismo. Regimes de governo e democracia.
Declaração de direitos, separação de poderes e funções do Estado. Estado contemporâneo e
direitos humanos.
VAGAS: 01 (tarde – Turma A)
01 (noite – Turma A)
01 (noite – Turma B)
DIREITO CONSTITUCIONAL I: Do Direito Constitucional. Da Teoria Geral da
Constituição. Classificação das Constituições. Poderes Constituintes e Mudança da
Constituição. Interpretação Constitucional. Do Controle de Constitucionalidade das Leis. Dos
Princípios Fundamentais. A História das Constituições Brasileiras. Classificação das Normas
Constitucionais Quanto ao Grau de Eficácia e Aplicabilidade.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
ANTROPOLOGIA DO DIREITO: O Contexto de surgimento da antropologia. Conceitos
antropológicos básicos. Antropologia, Cidadania e Direitos Humanos. Educação das Relações
Étnico-raciais. História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Diversidade cultural, conflitos e
1

Coordenação de Monitoria
busca de consensos. Constituição dos campos de estudo e pesquisa da antropologia do direito.
Principais pontos de encontro entre Antropologia e Direito no Brasil: virada do século XIX
para o XX e o período de redemocratização (1980-1990). Violência, segurança pública e
administração da justiça. Abordagens antropológicas de profissões do sistema de justiça no
Brasil. Uso de fontes judiciais para análises históricas e antropológicas. Análises
antropológicas do Tribunal do Júri.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
SOCIOLOGIA DO DIREITO: Condições históricas para o surgimento das Ciências
Sociais: da Filosofia Social para a Teoria Social. Contexto de surgimento da Sociologia.
Conceitos sociológicos básicos. Categorias analíticas clássicas das Ciências Sociais para a
compreensão dos fenômenos socioculturais: as abordagens de Émile Durkheim, Karl Marx e
Max Weber. Constituição dos campos de estudo e pesquisa da Sociologia do Direito.
Tendências do direito contemporâneo: Pluralismo Jurídico e Direito Alternativo. Direito não
Estatal. Efetividade do Direito e acesso à Justiça. Pesquisa sociológica sobre fenômenos
contemporâneos do direito.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
CRIMINOLOGIA: Introdução aos fundamentos teóricos da Criminologia. A Criminologia
como campo do conhecimento e sua importância para as Ciências Criminais (Direito Penal e
Direito Processual Penal). A moderna criminologia e as diversas perspectivas teóricas e
metodológicas explicativas do crime e do comportamento criminoso. Paradigma etiológico de
Criminologia: crime, criminoso e criminalidade. Mudanças de paradigmas em Criminologia:
controle social e sistema penitenciário. A prevenção do crime: Política Criminal e as Políticas
de Segurança Pública.
VAGAS: 01(intermediário)
TEORIA GERAL DO PROCESSO: Conceito e especificidades do Direito Processual.
Principais ramos do Direito Processual. Institutos fundamentais do Direito Processual:
jurisdição, ação e processo. Processo e Constituição: princípios constitucionais do processo,
Poder Judiciário e funções essenciais à justiça. Tendências contemporâneas em Direito
Processual: constitucionalização, internacionalização e alternativas à jurisdição estatal.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO PROCESSUAL PENAL II: Procedimento comum e demais procedimentos
constantes da legislação processual penal. Júri. Nulidades. Recursos. Execução. Sistema
penitenciário. Perspectivas do Direito Processual Penal.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO PROCESSUAL PENAL I: Conceito e princípios do Direito Processual Penal.
Inquérito policial. Ação penal. Competência. Questões e processos incidentes. Prova. Sujeitos
do processo. Prisão e liberdade provisória. Atos de comunicação processual. Interdições de
direitos e medidas de segurança. Sentença.
VAGAS: 01(noite)
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV: Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e
de jurisdição voluntária na legislação codificada. Procedimentos especiais de jurisdição
contenciosa e de jurisdição voluntária na legislação extravagante. Perspectivas do Direito
Processual Civil.
VAGAS: 01(tarde)
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Economia e processo de globalização.
Estruturas de mercado. Economia e incertezas. Variações econômicas. Análise e problemas
macroeconômicos. Determinantes da demanda agregada. Moeda. Juros e renda. Política
econômica nacional e estudo da economia internacional. Análise dos ciclos econômicos.
Direito econômico.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO CONSTITUCIONAL II: Da Organização do Estado. Dos Poderes e sua
organização. A Teoria da Tripartição do Poder. Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo.
Do Poder Judiciário. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO CONSTITUCIONAL III: Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da Ordem
Social.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
PSICOLOGIA: A Psicologia no desenvolvimento do ser humano. A formação da
personalidade: do físico ao psicológico. Genética e meio; natureza e cultura. Descrição e
compreensão das fases da evolução do ser humano: vida gestacional, infância, adolescência,
idade adulta e velhice. O indivíduo na família, na escola e nos grupos. Do individual ao
social: o ser humano na sociedade. Atitudes e representações sociais. Trabalho e qualidade de
vida. Relações da Psicologia com o Direito.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO PENAL PARTE GERAL I: Conceito de Direito Penal. Evolução histórica do
Direito Penal. Princípios do Direito Penal. A Teoria da Norma Penal. Aplicação da Lei Penal.
A Teoria do Crime. Imputabilidade Penal. Concurso de Pessoas.
VAGAS: 01 (tarde)
01(noite)
ESTÁGIO I: Exercício da prática jurídica cível. Elaboração de peças processuais: iniciais e
demais peças envolvendo os diversos procedimentos de natureza cível, tais como:
contestação, exceções, reconvenção, iniciais de ações de execução, embargos à execução,
embargos de terceiro, justificação à execução de alimentos, memoriais, recursos e demais
peças. Redação de peças profissionais, envolvendo os recursos e outros procedimentos
cabíveis na área específica, a partir da análise de autos findos e processos reais. Análise de
decisões e identificação recurso cabível. Prática e desenvolvimento de oratória. Sustentação
oral dos recursos elaborados. Defesa oral e argüição pública.
VAGAS: 01(tarde)
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01(noite)
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO: Noção de direito: definição e elementos.
Direito e moral. Direito natural e direito positivo. Direito, equidade e justiça. Direito objetivo:
direito público e direito privado. Direito subjetivo. Princípios Gerais do Direito. Norma
Jurídica. Validade, vigência e eficácia. Da norma ao ordenamento jurídico: unidade, coerência
e completude do ordenamento jurídico. Tutela da relação jurídica. Tendências
contemporâneas do Direito.
VAGAS: 01(noite)
01(noite)
FILOSOFIA GERAL E DO DIREITO: Visão geral e sistêmica da Filosofia: conceito e
problemáticas (objetos). Desenvolvimento histórico do pensamento filosófico. Períodos: Das
origens grega da Filosofia à Idade média;
Renascimento à Modernidade;
Contemporaneidade.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO DE FAMÍLIA: Direito de Família: fontes, princípios e conceitos fundamentais;
problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. União Estável.
Casamento: processo de habilitação, sociedade conjugal, separação e divórcio. Filiação.
Reconhecimento dos filhos. Tutela. Curatela. Ausência. Relação de parentesco. Regime de
Bens. Dos Alimentos. Adoção. Investigação de Paternidade. Relações familiares e direitos
humanos - Criança adolescente. Perspectivas do Direito de Família.
VAGAS: 01(noite)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II: Procedimento ordinário: revelia, providências
preliminares, julgamento conforme o estado do processo, provas, audiência, sentença e coisa
julgada. Processo nos tribunais: uniformização de jurisprudência, declaração de
inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira. Recursos: apelação, agravos,
embargos, recursos inominados, recurso especial, recurso extraordinário. Ação rescisória.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO CIVIL II: Conceito e princípios do Direito das Obrigações. Direitos reais e
pessoais. Estrutura da relação obrigacional. Modalidades das obrigações. Cláusula penal.
Arras. Transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações.
Enriquecimento sem causa. Inadimplemento das obrigações. Perspectivas do Direito das
Obrigações.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO EMPRESARIAL I: Teoria Geral do Direito Empresarial: fontes, princípios e
conceitos fundamentais; problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e
constitucionais. O Código Civil de 2002 e a autonomia do Direito Empresarial. Teoria da
empresa. Microempresa e empresa de pequeno porte. Empresário: qualidade, prerrogativas e
obrigações. Registro da atividade empresarial. Propriedade Industrial. Sociedades
empresárias. Sociedade não personificada. Sociedades personificadas: sociedade em nome
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coletivo, sociedade em comandita, sociedade limitada, Sociedade anônima, sociedade
cooperativa. Transformação de sociedades.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO DO TRABALHO II: Direito Coletivo do Trabalho. Origens históricas dos
sindicatos. Conflitos coletivos de trabalho e suas formas de solução; convenções e acordos
coletivos. Direito de greve e lock out. Perspectivas do Direito do Trabalho.
VAGAS: 01(tarde)
01(noite)
DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL: Conceito e princípios do Direito
Processual Constitucional. Ação Civil Pública. Ação Popular. Mandado de Segurança. Outros
instrumentos constitucionais de garantia dos Direitos Fundamentais. Instrumentos
constitucionais de controle da constitucionalidade. Perspectivas do Direito Processual
Constitucional. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais.
VAGAS: 01(noite)
ESTÁGIO III: Peças Processuais Penais. Sentença Penal. Recursos. Ações Constitucionais
Criminais. Prisão. Liberdade Provisória. Prova. Sessão do Júri.
VAGAS: 01(noite)
01 – DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
1.1 - Para concorrer à monitoria, o aluno deve ter cursado a disciplina para a qual esteja
pleiteando a vaga, tendo sido aprovado por média.
1.2 – Deverá ainda submeter-se ao processo de seleção.
1.3 - As inscrições poderão ser efetuadas no período de 02 a 06 de outubro de 2017, na
recepção da Faculdade Luciano Feijão, por meio do preenchimento do formulário de
Inscrição de Monitor para a Disciplina escolhida.
1.3.1 - Cada aluno poderá se candidatar para apenas uma disciplina.
1.3.2 – O mandato do monitor é de um ano, não renovável.
1.4 – Cada candidato, no ato da inscrição, deverá portar: R.G., CPF, histórico escolar
atualizado e o anexo formulário de inscrição DIGITADO.
1.5 - A seleção dos monitores das disciplinas será realizada por prova de conhecimento que
deverá ser elaborada pelo professor da disciplina a qual o candidato pleiteia a vaga e pela
análise de histórico escolar.
1.5.1 – Serão ofertadas 23 (vinte e três) vagas com bolsa para as disciplinas supra
mencionadas.
1.5.2 – Extrapolado esse número, os monitores que quiserem realmente exercer a monitoria
poderão, caso aprovados, exercê-la na qualidade de voluntários, sem fazer jus à bolsa.
1.6 - A prova de seleção da Monitoria deverá acontecer na FLF, no dia 03 de novembro de
2017, de 17 às 19 horas, no Prédio da Faculdade Luciano Feijão.
1.7 - O processo seletivo classificará os candidatos habilitados em ordem decrescente para o
preenchimento das vagas.
1.7.1 – Os candidatos aprovados terão seu IRA – Índice de Rendimento Acadêmico analisado,
sendo alocados nas 23 (vinte e três) vagas aqueles com média geral mais elevada.
1.8 - A divulgação do processo de seleção dos monitores será feita pela Coordenação da
Monitoria, no dia 24 de novembro de 2017.
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1.9 – OS CANDIDATOS FICAM DESDE LOGO CIENTES DE QUE A
COORDENAÇÃO
DE
MONITORIA
SE
ISENTA
DE
QUALQUER
RESPONSABILIDADE NO CASO DO DOCENTE QUE ABRIU VAGA PARA
MONITOR EM SUA DISCIPLINA DEIXAR DE ENTREGAR A PROVA
TEMPESTIVAMENTE PARA SER APLICADA NA DATA ACIMA MENCIONADA,
BEM COMO DEIXAR DE DEVOLVÊ-LA CORRIGIDA ATÉ O DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2017. NESSE CASO, O CANDIDATO FICARÁ FORA DO
CERTAME.
02 - DA BOLSA:
2.1 – Poderão candidatar-se à Monitoria os alunos regularmente matriculados no
semestre letivo de 2017.2, que comprovem terem sido aprovados por média na disciplina
que pleiteiam vaga.
2.2 – A bolsa terá vigência de fevereiro a dezembro de 2018.
2.3 – A bolsa poderá ser cancelada:
2.3.1 – por desistência do aluno
2.3.2 – a pedido do orientador
2.3.3 – por trancamento de matrícula
2.3.4 – por sanção disciplinar
2.3.5 – por desempenho insatisfatório
2.3.6 – por outros casos aqui não previstos a serem decididos pela Coordenação de Monitoria
2.4 – O bolsista fará jus a um abatimento equivalente a 20% da sua mensalidade, a título de
bolsa, a partir do mês de fevereiro de 2018, estendendo-se o benefício até dezembro do
mesmo ano, salvo se houver desligamento do aluno do programa.
2.4.1 – Os monitores com FIES também farão jus à bolsa. Os aditamentos que já tiverem sido
assinados não contemplarão os benefícios, ficando para o semestre seguinte o auxílio em
comento, de forma não cumulativa.
2.4.2 – Os monitores conveniados ou que tenham algum desconto na mensalidade poderão
optar pela bolsa, ou pelo desconto já oferecido.
2.4.3 – A bolsa não incidirá sobre a matrícula semestral.
03 - DO COMPROMISSO DO MONITOR:
3.1 As atribuições do monitor são as seguintes:
Iassistir ao docente no atendimento de grupos de estudo;
IIprestar atendimento individual a alunos em caso de dúvidas (plantão de dúvidas);
IIIacompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a disciplina;
IVrealizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas;
Velaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas.
VIAo final do mandato, o aluno deverá apresentar um trabalho científico, o qual
deverá também ser entregue na forma de paper acadêmico, sobre algum tema que se
relacione com a sua experiência de iniciação à docência, ou algum tema de relevância
albergado pela disciplina, objeto da monitoria, como condição sine qua non para
obtenção do certificado de monitoria.
VII- O exercício da monitoria equivalerá a 60 (sessenta) horas-aula por semestre, no
tocante ao ensino.
3.2 É vedado ao aluno monitor:
Isubstituir o professor na regência de aulas;
IIexecutar funções administrativas e/ou alheias à monitoria;
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IIIIVV-

exercer a monitoria no seu horário de aula;
elaborar ou corrigir provas e exames;
ACUMULAR MONITORIAS E BOLSAS;

04 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total
dos critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar
desconhecimento.
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de
Monitoria juntamente com os professores orientadores.

Prof. Átila de Alencar Araripe Magalhães
Coordenador da Monitoria
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INSCRIÇÃO PARA A MONITORIA 2018
Ficha de Inscrição
Nº de Inscrição:_____________

Nome completo: _____________________________________________________________
Curso e turno: _______________________________________________________________
Semestre que está cursando: ____________________________________________________
Disciplina e turno pretendidos para a monitoria: ____________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

Sobral, _____ de________________ de 2017.

Assinatura do Candidato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE
Nome do candidato: __________________________________________________________
Nº de Inscrição: ______________________________________________________________
Data: ______/_________/_________

Assinatura do Responsável pela Inscrição
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