
 

 

 

                                    PLANO DE ENSINO  

Curso: Direito 

Disciplina: LABORATÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVA 

Período: 10°                                                  Carga Horária: 36 h/a 

Ano: 2018. 

 

EMENTA 

 

Objetiva o estudo de instrumentos processuais utilizados nas demandas que envolvem 

controvérsias na esfera do Direito Constitucional e Administrativo. Nessa perspectiva, 

proporciona o manejo de instrumentos aptos à defesa de direitos fundamentais, como o 

meio ambiente saudável, o acesso à saúde pública, a defesa do patrimônio histórico, 

artístico e cultural, bem como o resguardo de direitos individuais. Ressalte-se, que a 

proteção desses direitos será estudada por meio da judicialização e pela resolução das 

demandas na esfera administrativa (resolução acordada), com o intuito de preparar o 

estudante para o litígio - quando este for inafastável - mas, sobretudo, para a resolução 

amigável do conflito. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar ao corpo discente conhecimento relativo à elaboração das peças 

processuais no âmbito do Direito Constitucional e Administrativo a partir do estudo de 

casos de natureza prática 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1)  Analisar, sob uma perspectiva prática, os remédios constitucionais; 

2)  Estudar, também sob o viés da prática forense, as ações que instauram o controle de 

constitucionalidade das normas; 

3)  Elaborar pareceres consultivos sob demandas que envolvam o direito público; 

Compor recursos de natureza administrativa; 

4)  Elaborar petições iniciais e contestações relativas às ações de improbidade. 

 

METODOLOGIA 

 

 O conteúdo programático será cumprido observando-se o seguinte roteiro: a partir da 

apresentação/discussão de um caso concreto (inspirado, inclusive, em situações 

concretas/reais, nos Exames da OAB e de certames diversos), cada um dos acadêmicos 

elaborará, individualmente, a peça processual adequada para a questão de direito 

constitucional e/ou administrativo apresentada. Os casos discutidos exigirão do 

acadêmico conhecimento prévio dos temas abordados, que foram tratados nas 

Disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo no decorrer do curso. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Os estudantes serão avaliados por meio das avaliações marcadas, previamente, pela 

Instituição de Ensino (1a e 2a unidades); pelas peças elaboradas; análise de casos 



 

 

concretos. Bem como, pela frequência e participação em sala de aula, sempre de modo 

colaborativo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Pareceres Consultivos 

2. Recursos Administrativos 

3. Impugnação a edital 

4. Ação Civil Pública 

5. Ação Civil de Improbidade Administrativa 

6.Contestação à  Ação Civil de Improbidade Administrativa 

7. Ação Popular 

8. Habeas Data 

9. Mandado de Injunção 

10. Mandado de Segurança Individual 

11. Mandado de Segurança Coletivo 

12. Ação Direta de Inconstitucionalidade por ação e por omissão 

13. Ação Declaratória de Constitucionalidade 

14. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

15. Reclamação Constitucional 
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