
 

DIREITOS DIFUSOS E 
COLETIVOS 



 

 

1. DADOSPRINCIPAIS 

Denominação do Curso:  

            ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

Instituição Promovente: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Autarquia 

Municipal criada pela Lei Municipal no 1246 de 05.10.1964) 

 
Diretor da Faculdade: Prof. Dr. Rodrigo Gago Vale Freitas Barbosa 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Hélcio Madeira 

Coordenador de Pós-Graduação: Profª Drª Thais Novaes Cavalcanti 

 
Local de Funcionamento do Curso: Dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo.Rua Java, 425, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo/SP CEP 09750-650 – Tel. (11) 

3927-0202 – site: www.direitosbc.br 

 
Coordenação do Curso:  
 

             Profª Drª Patrícia Caldeira Zamarrenho 

           Doutora em Direito – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

           Professora Titular de Direitos Difusos e Coletivos da Faculdade de Direito de SBCampo 

http://www.direitosbc.br/


 

 

2. PROJETOPEDAGÓGICO 

 
Justificativa do Curso: 
 
A proposta do curso de pós-graduação em Direitos Difusos e Coletivos da Faculdade de 

Direito de São Bernardo, Autarquia Municipal, insere-se em seus objetivos maiores de propiciar 

uma formação completa em direitos difusos e coletivos, compreendendo a existência de novos 

direitos, sua proteção, alcance e importância para a sociedade.  

Em uma sociedade que valoriza o consumo e que arca com as conseqüências ambientais disso, 

o meio jurídico não deve restar inerte. Dessa maneira, um curso de pós-graduação que abarque 

diversos aspectos dessa nossa nova realidade, desde o direito do consumidor, com diversos 

temas, tais como ilícitos de massa, os contratos de adesão e publicidade, até o direito do meio 

ambiente, passando pelos instrumentos processuais de proteção desses direitos de terceira 

dimensão/geração, é uma demanda do meio jurídico para a formação de profissionais completos 

e atualizados com essas novas tendências. 

O Direito do Consumidor deve ser analisado desde o seu surgimento, a sua regulamentação 

constitucional e legal e também os novos temas que o desafiam, tais como o estabelecimento de 

relações de consumo através dos meios cibernéticos, somente para trazer um exemplo. Essa 

abordagem completa do direito do consumidor capacitará o operador do direito a atuar nos mais 

diversos temas que envolvem o direito consumerista, lidando bem com a solução de contendas 

civis, administrativas e penais. 

Por sua vez, o direito ambiental, que tem por objeto o meio ambiente, que é o “conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas.”, nos termos do art. 3º, I, da Lei n. 6.938 de 1981 merece 

um estudo lógico-sistemático, diante da rede legislativa que o protege.  

O meio ambiente e seus recursos possibilitam o estilo que vida que o direito do consumidor visa 

proporcionar em nossa sociedade. Por outro lado, o meio ambiente lida com a produção de 

resíduos que esse mesmo estilo de vida gera. Dessa maneira, o operador do Direito deve ser 

apto a relacionar esses dois ramos do Direito com tranquilidade.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Além disso, o Direito Ambiental deve ser estudado e verificado em todas as suas possibilidades, 

com uma análise dos aspectos preventivos, que assegurem desenvolvimento sustentável, bem 

como proteção no âmbito judicial. O estudo do Direito Ambiental envolve conhecimento 

multidisciplinar e vai muito além da discussão das normas infraconstitucionais, sendo que a 

formação de um profissional completo nessa seara exige o exame das diversas situações e leis 

que tratam desse direito. 

Por fim, para que o operador do direito possa transitar tranquilamente nos meios jurídicos, ao 

trabalhar com direitos coletivos em sentido lato, ele deve dominar os instrumentos jurídicos, ou 

seja, o processo civil coletivo que trabalha com novos paradigmas diante da presença de grupos 

em um dos pólos do processo.  

Portanto, o curso de pós-graduação lato sensu em direitos difusos e coletivos visa preparar o 

profissional do direito de forma global para lidar com direitos difusos e coletivos, principalmente o 

direito do consumidor e o direito ambiental, em relação ao direito material, mas sem olvidar da 

instrumentalização desses direitos perante o Poder Judiciário. 

 
Objetivos do Curso: 
 
Os objetivos do curso são a formação de profissionais habilitados a defender e proteger direitos 

sociais, com vistas ao aprimoramento e ao aprofundamento das habilidades necessárias para um 

exercício profissional com excelência.  

 
 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

Carga Horária: A carga horária total para obtenção do certificado de especialista é de 360 horas 

(432 horas/aula de 50 min), no entanto, o aluno pode optar por cursar um ou alguns dos módulos 

temáticos, cada um com carga de 100 horas (120 horas/aula de 50 min), valendo isoladamente 

como curso de extensão universitária. 

 
Frequência Mínima: 75% (setenta e cinco por cento) por módulo. 

 
Regime de Aprovação: Farão jus ao certificado de especialista os alunos que, cumulativamente, 

cumprirem os seguintes requisitos: 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista; 

b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujos requisitos 

serão definidos pelo coordenador do módulo; e 

c) Apresentação de trabalho de conclusão de curso (monografia). 
 
 
 
 
 

 



 

Para receber o certificado de extensão universitária, o aluno deverá ter: 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista; e 

b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujosrequisitos 

serão definidos pelo coordenador do módulo. 

 
Certificado a ser Obtido: o aluno faz jus ao certificado de Especialista em Direitos Difusos e 

Coletivos após cursar as 360 (trezentas e sessenta) horas previstas para a integralidade do 

curso e ser aprovado no trabalho monográfico de conclusão; opcionalmente, cada bloco será 

certificado ao aluno como curso de extensão universitária. 

 
Horário das Aulas: das 19h às 22h30 

Jornada: Terça e quintas-feiras 

Número de Vagas: 80 (oitenta) 



 

 

Destinatários: Profissionais do Direito e de outras áreas, com curso superior completo, que 

atuem ou tenham interesse em atuar ou ampliar seus conhecimentos acerca das questões jurídi- 

cas voltadas ao Direito Civil. Admitir-se-á, ainda, que alunos matriculados no quarto ou quinto ano 

do bacharelado nesta Instituição cursem os módulos avulsos como extensão universitária. 

Exigências para matrícula: cópia de cédula de identidade, da inscrição no CPF/MF e do diploma 

ou documento que comprove a conclusão de curso de graduação. 

 
Em caso de excesso de candidatos: Será realizado processo seletivo por meio de prova escri- 

ta (objetiva), com respostas de múltipla escolha, contendo questões relativas ao curso. Havendo 

necessidade de desempate, serão adotados os seguintes critérios, pela ordem: 

a) Conclusão de curso de pós-graduação, relacionado à matéria do curso pretendido (com 

títulos de especialista, mestre oudoutor); 

b) Conclusão de curso de pós-graduação em outras áreas (com títulos de especialista, mestre 

ou doutor); 

c) Conclusão de curso superior em área distinta à de Direito; 

d) Critério de antiguidade do registro do diploma de bacharel em Direito; e. 

e) O exame da idade civil dos candidatos (da maior à menor). 
 
 
 

 

4. MÓDULOS E RESPECTIVOS COORDENADORES 
 
 
 

Blocos/Módulos CH 
Coordenação de 

módulo 
Titulação 

1. Direitos Difusos e Coletivos: fundamentos 

teóricos e processuais 

100 h 

120 h/a 

Patrícia Caldeira 

Zamarrenho 

Bianca Mendes 

Pereira Richter 

Doutora em Direito 

(PUC/SP) 

Mestre em Direito 

(USP) 

2. Direito Ambiental 
100 h 

120 h/a 

Patrícia Caldeira 

Zamarrenho 

Bianca Mendes 

Pereira Richter 

Doutora em Direito 

(PUC/SP) 

Mestre em Direito 

(USP) 

3. Direito do Consumidor 
100 h 

120 h/a 

 

Patrícia Caldeira 

Zamarrenho 

Bianca Mendes 

Pereira Richter 

 Doutora em Direito 

(PUC/SP) 

Mestre em Direito 

(USP) 

4. Metodologia do Ensino e da Pesquisa em 

Direito 

60 h 

72 h/a 

Carlos Eduardo 

Batalha da Silva 

e Costa 

Doutor em Filosofia 

(USP) 

4.1. Metodologia do Ensino Jurídico 32 h/a 
Eliane Maria 

Agati Madeira 

Doutora em Direito 

(USP) 

4.2. Metodologia da Pesquisa Jurídica 40 h/a 

Carmen Silvia 

Fullin 

Doutora em 

Antropologia Social 

(USP) 

TOTAL  
360 h 

432 h/a 
  

 
 



 

 


