
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO:

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ADVOCACIA CÍVEL

1. Informações gerais

Tipo de curso: Pós-graduação Lato Sensu (especialização)

Nome do Curso: Advocacia Cível

Coordenador: Pedro Miranda

Área do Direito: Direito Civil, Direito Consumidor e Processual Civil

Carga horária: 360 horas

Certificação: parceria com a Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério

Público do Rio Grande do Sul, entidade mantida pela Fundação Escola Superior do Ministério

Público (FMP).

2. Público-Alvo

Membros da Advocacia que queiram atualizar-se e incrementar seus conhecimentos teóricos

e práticos nos ramos do Direito que compreendem a Advocacia Cível e que sejam

selecionados como bolsistas por meio edital específico publicado no endereço eletrônico

https://esa.oab.org.br/inscricaobolsa

3. Justificativa

As transformações jurídicas provocadas pela sociedade da informação trazem consigo importantes

reflexões para o operador do direito. O Direito, como ciência do mundo da vida e para a vida,

necessita estar em consonância com as demandas e mudanças sociais. Para acompanhar esse

dinamismo processos de atualização e de formação permanente são requeridos. O ano de 2020 nos

trouxe uma realidade totalmente desafiadora relacionada à pandemia, que colocou a toda população

de nosso país em situação de perplexidade e, muitas vezes, precariedade. Não é diferente para

inúmeros profissionais da Advocacia que se encontram privados da possibilidade de se atualizarem,
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por falta de recursos financeiros, dificultando ainda mais o exercício de sua profissão. A OAB, por

meio de suas escolas, tem como principal finalidade o aprimoramento da advocacia, proporcionando

mais qualidade e inovação, bem como o compromisso de construir novos paradigmas jurídicos na

esfera do conhecimento, aperfeiçoar as instituições jurídicas através de uma abordagem crítica e

interdisciplinar e, também, fomentar a educação continuada para o exercício da advocacia. Atentando

para esse último compromisso e considerando as limitações de recursos de muitos de seus associados

impostas pela pandemia, a Escola irá oferecer curso de pós-graduação lato sensu em Advocacia Cível,

gratuitamente, aos advogados que forem selecionados, seguindo os critérios do Edital n.01/21:

Processo seletivo para bolsistas do curso de pós-graduação lato sensu ‘Advocacia Cível’, oferecido pela

instituição de ensino FMP em parceria com a ESA Nacional.

4. Objetivos

Objetivo geral

● Fomentar a educação continuada de qualidade para o exercício da Advocacia de todas

as localidades do país, com foco nos profissionais que foram aprovados, seguindo os

critérios constantes no edital 01/21: processo seletivo para bolsistas do curso de

pós-graduação lato sensu ‘Advocacia Cível’.

● Propiciar o aperfeiçoamento técnico da advocacia.

Objetivos específicos

● Instrumentalizar a Advocacia de conhecimentos teóricos e práticos, atualizados nos

ramos do Direito que compõe a ‘Advocacia Cível’, a fim de incrementar o exercício da

profissão no seu cotidiano.

5. Matriz Curricular

Matriz CH
MÓDULO I - PROCESSO NO PRIMEIRO GRAU 100
Advocacia e o Novo CPC: Princípios e Aplicação das Normas Processuais 10
Advocacia e aplicação de precedentes 10
Competência e sujeitos do Processo 10
Atos Processuais e Nulidades no Processo Civil 10
Inicial e defesas do réu 10
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Tutela Provisória 10
Saneamento e decisão parcial 10
Estratégias Probatórias I 10
Estratégias Probatórias II 10
Fundamentação das decisões, vícios da sentença e honorários advocatícios 10
MÓDULO II - PROCESSO NOS TRIBUNAIS 30
Advocacia e sistema de recursos 10
Apelação e Agravo de Instrumento 10
Ordem dos Processos nos Tribunais 10
MÓDULO III - MEIOS EXECUTIVOS 40
Teoria Geral da Execução e liquidação da sentença 10
Cumprimento da sentença 10
Execução de títulos extrajudiciais e das obrigações específicas 10
Defesas do Executado 10
MÓDULO IV - DIREITO CIVIL NA PRÁTICA 120
Teoria Geral do Direito Civil 10
Posse e Propriedade: ações possessórias 10
Contratos 10
Responsabilidade civil contratual 10
Responsabilidade civil extracontratual 10
Espécies de relacionamentos familiares conjugais e efeitos patrimoniais 10
Direito de guarda e alienação parental 10
Fim da conjugalidade e ações correlatas 10
Alimentos e ações correlatas 10
Direito das sucessões 10
Inventário e ações correlatas 10
Planejamento sucessório 10
MÓDULO V - TÓPICOS ESPECIAIS 70
Mediação e Conciliação 10
Advocacia e Direito do Consumidor I 10
Advocacia e Direito do Consumidor II 10
Locações e ações locatícias 10
Procedimentos extrajudiciais 10
Juizados Especiais Cíveis 10
Técnicas de redação 10
Total 360

7. Metodologia de Ensino e Aprendizagem

O curso será oferecido na modalidade de educação a distância, em que o processo de ensino

e aprendizagem ocorre com alunos e professores em lugares ou tempos diferentes, com a
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utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação.

A integralização da carga horária será composta por diversos objetos de aprendizagem:

videoaulas gravadas, podcast, entrevistas com profissionais da área, questões de autoestudo,

material de apoio (nos casos em que o professor disponibiliza).

Com efeito, haverá, ainda, a possibilidade de se ter periodicamente, aulas ao vivo com temas

polêmicos ou que tratem de mudanças legislativas e/ou jurisprudenciais relevantes para os

temas do curso.

Além disso, o aluno contará com o apoio acadêmico de um tutor que o acompanhará durante

o curso.

Avaliação do Desempenho do Aluno

Ao final de cada disciplina, os alunos responderão questões objetivas no próprio ambiente

virtual de aprendizagem, obtendo notas expressas no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez), nas

datas previstas no calendário acadêmico do curso.

Haverá, também, a aferição de frequência no próprio ambiente virtual de aprendizagem.

Certificação

Para a obtenção do Certificado de Pós-graduação Lato Sensu – especialização, o aluno deverá

cumprir as seguintes condições:

● Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em todas as disciplinas;

● Média igual ou maior que 7 (sete) que todas as disciplinas;

7. Sobre a  FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP), mantenedora

da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público - FMP foi

instituída em 1983 pela Associação do Ministério Público do RS, uma associação privada sem

fins lucrativos. Pereniza-se nesta condição. Seu Conselho Administrativo é eleito pelo

Conselho Deliberativo (composto pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Corregedor-Geral de

Justiça, pelo Presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por um

representante da classe indicado pela Diretoria da Associação do Ministério Público, dentre
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membros aposentados, e por um representante indicado pelo Conselho de Representantes

da Associação do Ministério Público).

A FMP iniciou suas atividades no ensino com o oferecimento de cursos de preparação à

carreira no Ministério Público, aperfeiçoando profissionais para atuação nas carreiras

públicas, obtendo através destes o reconhecimento como instituição qualificada para o

desenvolvimento de cursos na área do Direito. A FMP é a única instituição de Direito privada do

Rio Grande do Sul a ter o Selo OAB Recomenda, por duas edições consecutivas. Este é um

reconhecimento da OAB Nacional, que chancela a qualidade de excelência dos cursos de Direito do

País

8. Currículo do coordenador do curso

Pedro Miranda de Oliveira

Advogado. Doutor em Direito pela PUC-SP. Professor de Processo Civil dos cursos de

Doutorado, Mestrado e Graduação da Faculdade de Direito da UFSC. Autor de dezenas de

livros e artigos na área de Direito Processual Civil, com ênfase na matéria de Recursos.

Coordenador temático da ESA Nacional.

9. Professores confirmados

● Fredie Didier Júnior

● Luiz Rodrigues Wambier

● Giselda Hironaka

● Araken de Assis

● Teresa Arruda Alvim

● Paulo Lucon

● João Aguirre

● Daniel Assumpção Neves

● Cristiano Cassetari

● Alexandre Freitas Câmara

● Fernanda Tartuce
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● Rodrigo da Cunha Lima Freire

● Cassio Scarpinella Bueno

● Rodrigo Mazzei

● Daniel Mitidiero

● Rogéria Dotti

● Wiliam Santo Ferreira

● Eduardo Arruda Alvim

● Alexandre Freire

● César Peghini

● Flávio Cheim Jorge

● Pedro Miranda de Oliveira

● Luiz Henrique Volpe Camargo

● Eduardo Talamini

● Joel Dias Figueira Jr.

● Marcus Abreu Sampaio

● Fabrício Bolzan

● Isabela Medeiros

● Beclaute Oliveira Silva

● Dierle Nunes

● Henderson Fürst

● Fabio Monnerat

● Ronaldo Cramer

● Daniel Colnago

● Ana Beatriz Presgrave

● Renato Montans

● Fernando Gajardoni

● Antonio Adonias Bastos

● José Henrique Mouta Araújo

● Antônio de Pádua Notariano Jr.

● Thais Paschoal Lunardi

● Arlete Aurelli
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● Carolina Uzeda

● Rafael Barbosa

● Renata Cortez

● Luiz Antonio Ferrari Neto

● Luciano Vianna Araújo

● Claudia Quintino

● Marcus Vinicius Motter Borges

● Gilberto Bruschi

● Elias Medeiros

● Claudia Schwerz

● Felipe Braga

● Luciana Motta
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