PLANO DE APRENDIZAGEM

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Direito Penal III
Código: DIR24
Professora: Roberta Rayza Silva de Mendonça
e-mail:
CH Teórica: 60h
CH Total: 60h
Créditos:
Créditos:
04
03
CH Prática:
Pré-requisito(s): Período: V
Ano: 2019.1
2. EMENTA:
Crimes contra a pessoa. Crimes contra o Patrimônio. Crimes contra a Propriedade Imaterial.
Crimes contra a Organização do Trabalho. Crimes contra o Sentimento Religioso e o Respeito
aos Mortos. Crimes contra o Costume. Crimes contra a Família.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
3.1 - GERAIS
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e
documentos jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo ordenado
professor-aluno e aluno-professor.
3.2 – ESPECÍFICAS
- Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória
com base na doutrina e jurisprudência

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- A presente disciplina inicia os estudos do Direito Penal em sua Parte Geral, especialmente
estudando os crimes contra a vida, o patrimônio, a propriedade imaterial e os costumes.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

5.1 PRIMEIRA ETAPA:
- Crimes contra a pessoa, homicídio e homicídio culposo, Induzimento, instigação ou auxílio a
suicídio e Aborto, Das lesões corporais e periclitação da vida e da saúde; Crimes contra o
Patrimônio, Da rixa e dos crimes contra a honra; Crimes contra a liberdade pessoal:
Constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado, redução a condição análoga à de
escravo; Dos crimes contra a propriedade imaterial: dos crimes contra a propriedade
intelectual, dos crimes contra o privilégio de invenção, dos crimes de concorrência desleal

5.2 SEGUNDA ETAPA:
- Dos crimes contra a organização do trabalho: introdução, atentado contra a liberdade de
trabalho, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, atentado
contra a liberdade de associação, paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação
da ordem, paralisação de trabalho de interesse coletivo; Dos crimes contra o sentimento
religioso e contra o respeito aos mortos; Dos crimes contra a dignidade sexual: dos crimes
contra a liberdade sexual, dos crimes sexuais contra vulnerável; Dos crimes contra a família:
dos crimes contra o casamento, dos crimes contra a assistência familiar.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina vai se utilizar de metodologias ativas, que irão proporcionar que o discente
também seja ator do seu processo de construção de conhecimento. As resenhas críticas, os
seminários, a exibição de documentários, e as discussões de texto irão fazer com que os(as)
discentes explorem seu senso crítico.

7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório (s) - agendar

Prática em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
- 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total de
10 pontos, resenha crítica computando até 01 ponto.

2a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
- 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total de
até 10 pontos;
- avaliação de seminários, conforme edital elaborado para a respectiva turma, onde constam
todos os critérios avaliativos e organizações das equipes, contabilizando até 10 (dez) pontos a
serem somados à nota da avaliação institucional e dividida por 2.
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento disponibilizado pelo e-mail institucional para contato direto extraclasse:
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11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

12. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR(A)

Homologado em ____/____/_____

GERÊNCIA ACADÊMICA

