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I-RELATÓRIO

O presente processo, de interesse da Fundação Educacional de Ituverava, trata de
autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 100 (cem) vagas
anuais, nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade Doutor Francisco Maeda,
na cidade de Ituverava, no Estado de São Paulo.

Informe-se que a Instituição teve seu Regimento alterado, no que se refere a
denominação da Faculdade e aprovado mediante Portaria Ministerial 1389/2003. Tem,
também, o PDI recomendado pela Coordenação Geral de Supervisão do Ensino Superior,
tendo em vista sua adequação às exigências da legislação e aos critérios de coerência e
factibilidade. Registre-se, ainda, que a mantenedora comprovou sua regularidade fiscal e
parafiscal, conforme exigência do artigo 20 do Decreto 3860/2001.
No tocante ao curso em tela, o pleito, em cumprimento à legislação vigente, foi
submetido à avaliação das condições iniciais de oferta, realizada por Comissão de

Verificação, regularmente designada pela SESu/MEC e à consideração do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil. Na esfera do CF/OAB,o curso foi, também, avaliado m

loco por Comissão de Verificadores ad hoc designada pelo proprio órgão. De plano, é
importante apontar que ambas as Comissões de Verificação in loco, da SESu/MEC e do
CF/OAB, recomendaram a autorização do curso. Porém, a indicação da Comissão do
CF/OAB não foi acatada pela Comissão de Ensino Jurídico do CF/OAB, a quem compete
parecer final sobre a matéria.

- •

j

Dos relatórios das Comissões que instruem o processo, extraio as características do

curso pleiteado. Para fins de organizar a exposição adoto as dimensões consideradas no
Formulário de Verificação da SESu/MEC. São elas:
• Contexto Institucional

Trata-se de faculdade localizada em município de, aproximadamente, 40 mil

habitantes que não dispõe de curso jurídico, instituída e mantida por instituição fundacional,

que conta com forte apoio comunitário. Segundo a Comissão^ SESu/MEC tal fato foi

constatado na visita in loco, face à presença das diverps representações dos vários segmentos
da sociedade local, inclusive o Conselheiro da
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A missão institucional está claramente formulada e definida no PDI e apresenta

concordância com o campo de atuação e o tipo de instituição. A Faculdade tem estrutura

organizacional, em acordo com a legislação vigente e bem definida nos regulamentos
internos. Segundo os verificadores as normas institucionais revelam condições de
cumprimento,"tal podendo ser comprovado ao nível de mantida, através do funcionamento de
curso existente".

A administração da Faculdade apresenta coerência entre a estrutura orgamzacional e a

prática administrativa. A Comissão destaca "que existe suficiência administrativa tanto no que
se refere aos recursos humanos já existentes, quanto na disponibilidade de espaço físico. A
viabilidade do PDI pode ser medida pelo aporte financeiro destinado para ampliação da área

construída e pela constante aquisição de material bibliográfico". A Faculdade possui, segundo
os avaliadores, um sistema de comunicação interna via rede, acessando o nível externo via
telefone.
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Em relação às políticas de pessoal e programas de incentivos e benefícios, destaca-se

um forte programa de apoio fmanceiro aos estudantes. A instituição concede bolsas a mais de
90% dos alunos matriculados, com percentuais que variam entre 5% e 49%, concentrando o
maior número de bolsas na faixa dos 20% aos 49%. A Instituição também apresenta Plano de
Carreira e incentivos aos docentes e ao pessoal técnico-administrativo bem estruturado e

salários compatíveis com os níveis nacionais. Segundo a Comissão, "pode verificar, pelo
depoimento do Coordenador, a existência de mais de 20 projetos aprovados pela FAPESP
com relação ao curso atualmente nela existente, o que caracteriza um forte indicador de apoio
à pesquisa, o que pode ser atriubuído às políticas de capacitação e incentivo já existentes .
Com relação a essa dimensão, o relatório de avaliação da Comissão SESu/MEC
informa que a Instituição cumpriu 100% dos aspectos considerados essenciais e 96,32% dos
aspectos complementares.

• Organização didático- pedagógica

É de se notar, primeiramente, que ambas as Comissões destacaram as qualificações

profissionais e acadêmicas do Coordenador do curso, confirmando tratar-se de pessoa com

larga experiência docente, que ocupou anteriormente a função de Diretor da Faculdade de
Direito da UNESP, graduado era três cursos superiores, mestre, doutor, livre-docente e,
atualmente, doutorando em Direito na UNESP. Os responsáveis pelos Núcleos de Apoio à

pesquisa, à extensão e às atividades complementares são doutores em Direito e o responsável
pelo Núcleo de Prática Jurídica é mestre era Direito e possui 17 anos de experiência como
advogado.
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Frente ao projeto do curso, a Comissão SESu/MEC constatou "que o objetivo do

curso, perfil dos egressos e coerência dos conteúdos, face às diretrizes curriculares nacionais,
estão em sintonia com a sua concepção e de acordo com os propósitos de sua implantação . E

de se informar que esta Comissão considerou excessiva a carga horária total do curso,

sugerindo à Instituição medidas no sentido de diminuição. A Comissão do CF/OAB constate
que "dos aspectos analisados, apenas a inter-relação dos conteúdos das disciplinas da matriz
curricular e a interdisciplinaridade da matriz do curso não estão claramente definidas". Nesse
sentido também entende a Comissão ministerial.
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Nesta dimensão, de acordo com o relatório de avaliação da Comissão SESu/MEC, a

Instituição ateie 100% dos aspectos considerados essenciais e 79% dos aspectos
complementarei^ /
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Corpo Docente

Foram indicados 11 professores para as disciplinas dos dois primeiros semestres de
funcionamento,4 doutores,6 mestres e um especialista. As Comissões constatam a aderência
da formação às disciplinas que ministrarão.

Com relação ao regime de trabalho, a Instituição apresenta os termos de compromissos

para contratação dos docentes : 8 em regime de tempo inte^al e 3 em regime parcial. O
número médio de alunos por turma em disciplinas(50)ou atividades praticas(25)e adequada
e a carga horária semanal dos docentes, segundo a Comissão SESu/MEC, permite um plano
de trabalho individual que compatibilize as atividades de ensino e complementares.
Dos itens avaliados, informam ambas as Comissões, apenas não estar atendido o

referente ao número de alunos por docente em tempo integral. O índice atingido pela
Instituição é de 18/1, quando o máximo indicado é de 15/1.

Da reunião com o corpo docente, a Comissão SESu/MEC relatou : ficou constatado
ser este um forte indicador de qualidade do curso pretendido, sendo que ficou evidenciada a

consistência do projeto e o comprometimento dos docentes com seu marco referencial, ou
seia, a função social da propriedade".

De acordo com o relatório de avaliação da Comissão SESu/MEC, nesta dimensão, a

Instituição atende 100% dos aspectos considerados essenciais e 85,8% dos aspectos
complementares.
•

Instalações

As Comissões ressaltam a existência de instalações e de projeto de expansão

adequados para o funcionamento. A Instituição dispõe de salas adequadas para a

administração do curso, para os professores, para os alunos e para o ^magisterio^ das

disciplinas; instalações sanitárias e eficientes em todos os prédios e condições especiais de

acesso para portadores de deficiência física. Possui laboratório de informática com 25

máquinas e dois fimcionários responsáveis. O acesso aos docentes e alunos é irrestrito e o
número de máquinas disponíveis é compatível com o número de vagas proposto e suficiente

para atender à demanda diária. A relação atual em sala é de 1 aluno por máqmna. Constatado
nas verificações, outro laboratório está em fase de construção.

As instalações da Biblioteca são satisfatórias. Possui videoteca, 36 cabines individuais

de estudo,9 salas de estudo em grupo,9 máquinas de acesso ligadas à Internet e conexão via
COMUT. A bibliotecária é graduanda em Direito, conta com dois auxiliares e segundo a
Comissão SESu/MEC,"com excelente conhecimento e comprometimento com a Biblioteca".

"A bibliografia existente para o curso de Direito está totalmente informatizada, sendo
de excelente qualidade e atualidade. Do mesmo modo periódicos, revistas e jornais, existindo
também obras raras de valia para os futuros alunos". A Instituição tem política de aquisição,

expansão e atualização bem definida e praticada. Conforme constataram as Comissões, existe
uma rotina na aquisição para a expansão e atualização do acervo, comprovada junto a

bibliotecária, mediante a apresentação de notas fiscais.
_
Nesta Dimensão a Instituição atendeu 100% dos aspectos considerados essenciais e
100% dos aspectos complementares.

Por fim, ressalto que a CEJU/OAB não recomenda o curso, em contraposição à
indicação dos verificadores ad hoc,indicado pelo órgão "tendo em vista a afronta ao requisito
da necessidade social, muito embora reconheça a qualidade técnica do Projeto apresentado .
Por outro lado, a Comissão SESudVlEC concluiu que "no capítulo da inserção e mportancia

social do curso, é de se referir que, pela dimensão econômica no campo do agrobusiness d^^
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município de Ituverava e região de entorno, a par de sua expansão demográfica e do seu
expressivo contingente estudantil, ora obrigado a demandar estudos em percursos mais
distantes do que a sede, é absolutamente positiva essa inserção pela sua expressão social .
"Tudo isso", continua a Comissão, "a par dos elementos fáticos e pedagógicos-c.entijicos
irreprováveis que a Comissão de Verificação pode constatar..., dão legitimidade a emissão de

parecer conclusivo no sentido de ser aprovado e autorizado pelo MEC o fimcionamento do

curso de Direito...".

II _ VOTO DO RELATOR

Pelo acima exposto e de acordo com a recomendação da Comissão de Verificação da
SESu/MEC, voto favoravelmente à autorização para o funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, com 100(cem) vagas totais anuais, 50 (cinqüenta) alunos por tuma, nos timos

diurno e notumo, a ser ministrado pela Faculdade Doutor Francisco Maeda na Rodovia
Jerônimo Nunes Macedo, s/n°. Bairro Guanabara, na cidade de Ituverava, no Estado de Sao
Paulo, mantida pela Fundação Educacional de Ituverava, com sede na cidade de Imverava, no
Estado de São Paulo.

Brasííia-DF, 5

de novembro de 2003

Conselheir^Arthur Roquete de Maceao ^elatí* ,

III - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do Relator.
Brasília-DF, 5 de novembro de 2003

Conselheiro Éffem áfe Aguiar Maranhão- Presidente

Conselheiro Bdspn^ Oliveira Nunes- Vice-F^idente

Aithur Roquete 88ISEds

to
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

\'

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

^

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO SESu/COSUP N° 963/2003

Registro Sapiens n°

: 144146

Processo SIDOC n°

: 23000.008815/2002-11

Mantenedora: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA
CNPJ

: 45.332.194/0001-60

Assunto

: Autorização para o funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade Doutor Francisco
Maeda, na cidade de Ituverava, no Estado de São Paulo.

I-fflSTÓRICO

A Fundação Educacional de Ituverava solicitou a este
Ministério a autorização para o funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade Doutor Francisco Maeda,
anteriormente denominada Faculdade de Agronomia Doutor Francisco Maeda
- FAFRAM, na cidade de Ituverava, no Estado de São Paulo. Conforme

consta do PDI, apresentado em novembro de 2002, a Instituição requereu a
autorização do curso com 100 vagas anuais, nos turnos diurno e noturno.
A Faculdade de Agronomia Doutor Francisco Maeda FAFRAM - teve seu regimento alterado, passando a denominar-se Faculdade
Doutor Francisco Maeda, mediante a Portaria Ministerial n° 1.389, de 03 de
junho de 2003.
De acordo com análise constante do Registro SAPIEnS n°

144146-A, constatou-se que a Mantenedora comprovou sua regularidade
fiscal e parafiscal, conforme exigência do artigo 20 do Decreto n® 3.860/2001.
A Coordenação encarregada da análise do PDI recomendou a aprovação do
Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Doutor Francisco

Maeda, tendo em vista sua adequação às exigências da legislação e aos
critérios de coerência e factibilidade.

Para avaliar as condições iniciais existentes para a oferta do
curso em tela, esta Secretaria, mediante Despacho DEPES n° 097/2003MEC/SESu/DEPES/CGAES, de 23 de maio de 2003, designou Comissão de

Verificação, constituída pelos Professores Álvaro Reinaldo de Souza, da
Universidade do Rio de Janeiro, e Emany Bayer, da Universidade Federal de
Santa Catarina. Em relatório datado de 28 de maio de 2003, a Comissão
ME144i46Sapien4s
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recomendou a autorização para o funcionamento do curso de Direito, com 1
vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno.
Em cumprimento à legislação vigente, o pleito foi submetido à
consideração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
Processo CBJU/SAPIBnS n° 054/2003, Registro SAPIBnS n° 20031001721.

Bm Parecer datado de 17 de junho de 2003, a Comissão de Ensino Jurídico

daquele Conselho manifestou-se desfavorável à abertura do curso em tela.
n-MÉRITO
A análise do Plano de Desenvolvimento Institucional e do

{^0

Regimento permitiu à Comissão concluir que a Faculdade Doutor Francisco
Maeda atende a todos os aspectos essenciais e a quase totalidade dos aspectos
complementares da dimensão "Contexto Institucional". Conforme registrado,
a estrutura organizacional está de acordo com a legislação vigente, e o plano
de desenvolvimento apresentou-se viável, em vista do aporte financeiro
destinado para a ampliação da área física construída e a constante aquisição
de material bibliográfico.

Dentre as características positivas, a Comissão destacou: a
existência de sistema de comunicação interna via rede que permite o acesso
externo por meio de uma central telefônica; concessão de bolsas com
percentual variável entre 5% e 49% a mais de 90% dos estudantes; plano de
carreira bem estruturado, com salários compatíveis com os níveis nacionais e
políticas de incentivo e capacitação adequados ao corpo docente.
No tocante a esta dimensão, apenas foi considerado não

atendido o aspecto complementar referente às áreas de convivências, sobre o
qual a Comissão assim se manifestou:
V.. •A.-í-'

Em relação às áreas de convivência a Comissão considerou não atendido o
item, por existirem fora do Campus 2, onde será instalado o pretendido curso
de Direito. Na planta do Campus 2 está prevista a construção de fiituras
instalações para atendimento da exigência.

No tocante à administração do curso, a Comissão concluiu

como atendidos todos os aspectos essenciais. Informou que o profissional
indicado possui titulação adequada e larga experiência docente e acadêmica.
Ainda em relação à administração do curso, observou a ausência de previsão
de apoio didático-pedagógico aos docentes e mecanismos de nivelamento.
A Comissão ressaltou que o projeto do curso apresenta
objetivos, perfil dos egressos e conteúdos em sintonia com a concepção e os

propósitos de sua implantação. Bm relação ao projeto foram considerados não
atendidos os aspectos complementares relativos à inter-relação dos conteúdos
das disciplinas na matriz curricular e a interdisciplinaridade da matriz do
curso, por não estarem bem definidos.
ME144146Sapien4s
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Em que pese a análise favorável e a indicação da coerêncií

proposta com as diretrizes curriculares da área, a Comissão consideróti^s...„,-i/
excessiva a carga horária total. Ante esta observação sugeriu que fosse
mantida a flexibilidade da estrutura proposta, mas implementadas as seguintes
alterações:

a) excluir as disciplinas referentes aos tópicos especiais, visto que a
atualização pode ser procedida mediante o desenvolvimento das Atividades
Complementares ao longo do curso;
b) a indicação, como optativaSj das disciplinas não diretamente vinculadas à
habilitação específica referente ao contexto regional e à linha de pesquisa
fundamental (função social de propriedade), a saber; Direito da Seguridade
Social I e Direito da Seguridade 11; Direito Regional Imobiliário.

A Comissão constatou também a previsão de Atividades
Complementares, haja vista registro no relatório a propósito de explanação do
coordenador sobre o assunto. Sobre este item, reiterou a necessidade de
cumprimento dos itens previstos na Portaria MEC n® 1886/94.
Apesar da avaliação apresentada acerca do projeto de curso,
os especialistas não juntaram ao seu relatório a matriz curricular
recomendada. Registra-se, também, que não foi evidenciado junto aos
documentos inseridos pela Instituição, informações acerca de alterações
promovidas no projeto em observância às sugestões da Comissão.
A Comissão registrou que foram indicados onze professores
para atuação nas disciplinas previstas nos dois primeiros semestres de
funcionamento do curso, sendo quatro doutores, seis mestres e um
especialista, todos com formação adequada e aderência às disciplinas.
Constatou também que oito professores atuarão em regime de tempo integral
e três em tempo parcial, o que permitiu concluir como não atendido o aspecto
complementar referente ao número de alunos por docente em tempo integral.
Tendo em vista a seguinte informação da Comissão
Avaliadora, "... constituindo-se de 4 Doutores, 6 Mestres e 1 Especialista",

esta Secretaria entendeu que a referida Comissão considerou a titulação do
professor Antonio Eduardo Macedo de S. de Paula Leite, registrada no
quando anexo ao seu relatório (Livre-docente), como sendo Doutor.
As instalações físicas que abrigam a mantida são de
propriedade da Mantenedora. De acordo com a Comissão, os cursos estão
distribuídos em duas localidades, dentro do mesmo município, que foram

impropriamente denominadas de campus. Os espaços destinados à
administração acadêmica do curso, aos docentes, assim como as salas de aula,
os sanitários e demais dependências foram considerados adequados, inclusive

no que diz respeito à adaptação para utilização por portadores de necessidades
ME144146Sapien4s
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especiais. Os verificadores também constataram que estão à disposição

alunos um laboratório de informática, com 25 máquinas, e outro, o qu^
considerou compatível com o número de vagas proposto; está em fase de
construção.

Ao pronunciar-se sobre os laboratórios específicos, a
Comissão registrou sua existência e considerou o item atendido. Entretanto,
observa-se que ao concluir o relatório informou que as instalações destinadas
ao Núcleo de Prática Jurídica, laboratório específico requerido para o curso de
Direito, estão contempladas no plano de desenvolvimento físico, o qual, à
época da verificação, estava em execução. Sobre estas instalações, teria o
Coordenador do curso informado à Comissão que abrigarão juizado especial

com espaço definido para o treinamento processual forense. Ressalta-se, por
oportuno, que o mesmo plano de expansão, de acordo com a Comissão, prevê
espaço reservado para a instalação de auditório, com capacidade para 500
pessoas.

Os verificadores concluíram que todos os indicadores dos

aspectos essenciais e complementares relativos à biblioteca foram atendidos.
Observaram que as condições de funcionamento e infi*a-estrutura estão
adequadas às exigências, assim como sua administração, que está a cargo de
profissional qualificado e dois auxiliares. Destacaram, dentre os aspectos
positivos, o acervo de livros e periódicos disponível, a informatização do
acervo e a adequação da política de aquisição, expansão e atualização do
mesmo.

Tendo em vista que a Comissão não apresentou a matriz
curricular recomendada acompanham este relatório os anexos:
A - Síntese das informações do processo e do relatório da
Comissão Verificadora;

B - Corpo docente.

m ■ CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação, acompanhado do relatório da
Comissão de Verificação, que se manifestou favorável à autorização para o
funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 100 vagas totais anuais,
nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade Doutor
Francisco Maeda, na Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, s/n°, Bairro
Guanabara,.na cidade de Ituverava, no Estado de São Paulo, mantida pela
•O
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Fundação Educacional de Ituverava, com sede na cidade de Ituverava, no
Estado de São Paulo.

À consideração superior.
Brasília, 29 de setembro de 2003.
o-)
) Fis.

/C

SUSANA REGINA SALUM RANGEL
Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior

Fluíjricã

MEC/SESu/DESUP

^ XXKVxy.
MARIO PORTUGAD PEDERNEIRAS

Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu
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SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO

o
LL
-y

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Registro SAPIENS n°: 144146
Processo SIDOC n": 23000.008815/2002-11

Instituição: Faculdade Doutor Francisco Maeda
Endereço: Rodovia Jerônimo Nunes Macedo,s/n®, Bairro Guanabara, Ituverava/SP

.'|||Eptal

"VTMo(S)^ . ,Regimede

g||gas/, n * ; runciotiamento
Jlàhuaisj;;^':íí.s«ili!>.r-í
Direito, bacharelado

Fundação Educacional
de Ituverava

100

Diurno e

'K --

"■

. ,

'-i

Cargáfl^

' horári||; ;yniíriimadé

matrícula

:deIC^.,;.'

-Zí.

**

Temppl
' máxiihòí;

**

**

**

Noturno

* Integralização cunicu ar
** A Comissão não anexou ao seu relatório a matriz curricular recomendada.

A - 2 - CORPO DOCENTE

■

Titulação
Doutor

Mestre
Mostrando

Area do conhecimento

Ciências, Direito Obrigacional Público e Privado (2), Direito Tributário
Direito Obrigacional Público e Privado (3), Sociologia Política, Direito Público (2)
Direito Obrigacional Público e Privado

TOTAL

•

Totais
04*

06
01
11

Regime de Trabalho: TI = 08 professores, TP - 03 professores.
♦Incluindo o título do professor Antônio Eduardo Macedo S. de Paula Leite.
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ANEXOB

Titulação do Corpo Docente proposto para o T* e 2° semestre do Curso de Direito
V SEMESTRE
DISCIPLINA

Ciência Política

SEMESTRE

1"

NOME DO
DOCENTE

Manoel Uson

HTULAÇAO

REGIME DE

TRABALHO

RTI

Mestre em Direito, área em Direito

Obrigacional Público e Privado, pela
UNESP, com 3 anos de experiência

Cordeiro Rocha

docente.

Introdução ao

V

Fábio Cantizani

RTI

1®

Fabiana Cristina

RTP

Estudo do Direito I

História do
Pensamento

Severi

Jurídico

Mestrando em Direito, área em
Direito Obrigacional Público e
Privado, pela UNESP,com 3 anos de
experiência docente e 5 anos de
experiência não-docente.
Mestre em Direito, área em Direito
Obrigacional Público e Privado, pela
UNESP, com 2 anos de experiâicia
docente.

Sociologia Geral

Mestre em Direito,
área de
concentração em Sociologia Política,
pela UFSCar, com 12 anos de

Antenor Celloni

RTP

r

Carlos de Almeida

RTI

Mestre em Direito,
área de
concentração em Direito Público,
pela UNIFRAN, com 26 anos de
experiência docente.

r

Paulo de Tarso

RTI

Doutor

r

experiência docente.

Lingüística e
Linguagem Jurídica
I

Metodologia da
Pesquisa Científica

e

Livre-docente

em

em

Ciências, doutorando em Direito,
com 35 anos de experiência docente
e 15 anos de administração

Oliveira

I

universitária.
Economia I

Antonio Eduardo

RTI

Macedo S. de Paula
Leite

Atividades

r

Reinaldo Tamburus

RTI

Núcleo de

Atividades)
Complementares)

Núcleo de Apoio à
Pesquisa e Extensão

Doutor

em

Direito,
área de
em
Direito
Obrigacional Público e Privado, pela
UNESP, com 9 anos de experiência
docente e 9 anos de experiência mo-

concentração

Complementares
(Coordenador do

Coordenadora do

Livre-docente em Direito, área de
Direito Tributário, com 26 anos de
experiência docente e 30 anos de
experiência imo-docente.

docente.
1°

Blisabete Maniglia

RTP

Doutora

em Direito, área de
concentração
em
Direito
Obrigacional Público e Privado, pela
UNIFRAN, com 12 anos de
ME144146Sapien4s
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experiência docente e 16 anos de
experiência mo-docente.
Coordenador do

r

Núcleo de Prática

Edson Mendonça
Junqueira

Mestre em Direito, área de
concentração em Direito Público,
pela UNibKAN, com 17 anos de

RTI

Jurídica

experiência docente e 17 anosy^
experiência não-docente.
DISCIPLINA

SEMESTRE

NOME DO
DOCENTE

Ciência Política

2°

Manoel Uson

REGIME

TITULAÇÃO

DE

/o

!

TRABALHO

RTI

Cordeiro
Rocha

Mestre em Direito, área em Dir^te,
Obrigacional Público e Privado, pela
UNESP, com 3 anos de experiência
docente.

Introdução ao Estudo

T

Fábio

RTI

Mestrando em Direito, área em
Direito Obrigacional Público e
Privado, pela UNESP,com 3 anos de
experiência docente e 5 anos de
experiência mo-docente.

RTI

Mestre em Direito,
concentração
em

Cantizani

do Direito II

íSí

Direito Civil-Parte
Geral I

2°

Donizett
Pereira

área de
Direito

Obrigacional Público e Privado, pela
UNESP, com 5 anos de experiência
docente e 10 anos de experiência
não-docente.

Sociologia Jurídica

2°

Antenor

RTP

2°

Carlos de

em

Direito,

área

de

concentração em Sociologia Política,
pela UFSCar, com 12 anos de

Celloni

Lingüística e
Linguagem Jurídica

Mestre

RTI

experiência docente.
Mestre em Direito,

área

de

concentração em Direito Público,
pela UNIFRAN, com 26 anos de
experiência docente.

Almeida

n

vV.VP{

Metodologia da
Pesquisa Científica II

2°

Economia n

2°

Paulo de Tarso

RTI

Doutor e Livre-docente em Ciências,
doutorando em Direito, com 35 anos
de experiência docente e 15 anos de
administração universitária.

RTI

Livre-docente em Direito, área de
concentração em Direito Tributário,
com 26 anos de experiência docente
e 30 anos de experiência não-

Oliveira

Antonio
Eduardo
Macedo S. de
Paula Leite

docente.
Atividades

Complementares
(Coordenador do
Núcleo de Atividades

Complementares)

2°

Reinaldo
Tamburus

RTI

Doutor em Direito,
área de
concentração
em
Direito
Obrigacional Público e Privado, pela
UNESP, com 9 anos de experiência
docente e 9 anos de experiência nãodocente.
ME144146Sapien4s
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Coordenadora do

2°

Elisabete

RTP

Maniglia

Núcleo de Apoio à
Pesquisa e Extensão

Doutora em " Direito,
concentração
em

área de
Direito

Obrigacional Público e Privado, pela
UNIFRAN,

com

12

anos

de

experiência docente e 16 anos de
experiência iwo-docente.
Coordenador do
Núcleo de Prática
Jurídica

2°

Edson

Mendonça
Junqueira

RTI

Mestre em Direito,
área de
concentração em Direito Público,
pela UNffRAN, com 17 anos de
experiência docente e 17 anos de
experiência não-docente.

ÇfOSij^
Im FIS.

ò\

êL^.

KÜõnc
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