
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 10

Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2020

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 08:00

Prof. Alberto Soiti Yoshida

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 13:00

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 06/06/2020

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

O Exame de Residuografico é um dos elementos técnico utilizado como meio  de prova 

material de quem faz disparo com arma de fogo. O Grupo de Estudo vai abordar  o 

aspecto quimico, tipos de exames, elaborar levantamento estatístico destes exames, 

discutir os resultados e a validade como prova material envolvendo a sua importância 

Jurídica. Elaborar um trabalho final com as devidas conclusões.

BALÍSTICA FORENSE: ANÁLISE DO EXAME RESIDUOGRAFICO 

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão sábado

Ver calendário acadêmico

08:00

Grupo destinado aos alunos das séries

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série

Informar o critério de seleção

Entrevista

Avaliação escrita

Outro (especificar ao lado)

5ª série

about:blank
about:blank
about:blank


Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Data

06/06/2020

29/08/2020

19/09/2020

31/10/2020

05/11/2020

Utilizará recursos audiovisuais?

Conteúdo Programático
Introdução ao tema, divisão dos trabalhos de pesquisa, estudo da metodologia de pesquisa/eventual processo 

seletivo
Disponibilidade de material para levantamento de pesquisa e análise estatística dos resultados

Ver calendário acadêmico

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Vídeo conferência 

Apresentação dos resultados e discussões téoricas e práticas com inicio de elaboração do trabalho

Elaboração do trabalho após discussões do tema e finalização com os resultados 

Entrega do trabalho devidamente formatado

SIM NÃO

Assinalar recursos a serem utilizados

Datashow Microfone Outro (especificar abaixo)
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