
 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Curso: Direito  

Disciplina:  TEORIA GEAL DO PROCESSO 

Período: 3°    Turmas: Diurno e Noturno    Carga Horária: 72 h/a 

Ano: 2018 

 

EMENTA 

Abordagem do conteúdo da Teoria Geral do Processo a partir de seus princípios 

constitucionais e específicos. Análise e discussão dos modos de solução de conflitos de 

interesses com ênfase para a compreensão da estrutura funcional da atividade 

jurisdicional do Estado, inclusive no que pertine aos critérios de fixação da 

competência, ao direito de ação e fundamentos do processo e seu modus faciendi. 

Identificação dos sujeitos da relação processual. 

 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer ao aluno as noções gerais da disciplina Teoria Geral do Processo, visando a 

fundamentar sua compreensão do processo como um dos caminhos abertos aos cidadãos 

para a resolução dos conflitos e restauração da paz social num Estado Democrático de 

Direito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Introduzir o discente no estudo do Direito Processual, propiciando uma visão geral dos 

seus diversos seguimentos (processo civil, processo penal, processo trabalhista); 

Propiciar o estudo dos princípios constitucionais que regem o Direito Processual, 

relacionando-os com o atual modelo jurídico-político;  

Identificar o direito processual como estudo autônomo dentro da ciência do direito; 

Estabelecer a relação entre o direito processual e a vida prática dos cidadãos, 

considerando, sobretudo a realidade social em que o corpo discente se insere; 

Apresentar a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, analisando seus órgãos e definindo 

suas competências; 

Possibilitar ao aluno a compreensão dos diversos institutos de direito processual, 

sobretudo jurisdição, ação e processo, tendo-os como ferramentas fundamentais parte se 

seguir no estudo das disciplinas específicas do Direito Processual. 

 

CONTEÚDO  

1. Sociedade e sistema jurídico 

2. Propedêutica processual (conceitos básicos: necessidade, bem, utilidade, 

interesse, conflito de interesses, pretensão, resistência e lide). 

3. Direito substancial e direito processual (autonomia do direito processual). 

4. Norma processual. 

5. Princípios fundamentais do direito processual. 

6. Jurisdição. 

7. Estrutura do Poder Judiciário. 

8. Competência em geral. 

9. Cognição judicial. 

10. Mediação e conciliação. 

11. Arbitragem (noções gerais). 



 

 

 

12. Do direito de ação. 

13. Do processo. 

14. Da relação processual (sujeitos do processo e litisconsórcio). 

15. Atos processuais (conceito, classificação, modo de ser, nulidades). 

16. Coisa julgada (noções gerais). 

 

METODOLOGIA 

Técnica expositiva oral. Estudo dirigido. Apresentação de casos concretos. Debates 

durante as aulas expositivas. Aulas ministradas por professores convidados. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliar é verificar a correspondências entre os objetivos traçados para a disciplina e o 

seu alcance. À vista disso, tem-se por imprescindível a fragmentação da avaliação, de 

modo a romper com modelo (tradicional) que cria um momento específico (prova) 

como ato avaliatório. Assim, a realização de seminários, trabalhos, bem como testes 

preparatórios, formarão, juntamente com a “prova” um “contexto avaliatório”. 
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