1. DADOS PRINCIPAIS
Denominação do Curso:
Especialização em Direito Processual Civil
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-Diretora: Prof. Drª. Patrícia Caldeira Zamarrenho
Coordenadora 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 Carmela Dell’Isola
Pós-Doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Doutora em Direito pela
PUC/SP e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. Especialista em Propriedade Intelectual pela Universidad de Castilla-La Mancha na Espanha e em
Direito Processual Civil.
Professora titular de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil SBC.

2. PROJETO PEDAGÓGICO
Justificativa do Curso:
As constantes mudanças estruturais que se verificam no Direito Processual Civil Brasileiro exigem, dos operadores do direito, uma constante atualização. Tal preocupação de ordem pragmática
se soma aos aspectos conjunturais marcados pela hermenêutica constitucional. Até que ponto tais
mudanças estão na conformidade da Constituição Federal? Cabe ao intérprete, com formação
científica, responder a essa indagação.
Por essa razão, é de grande utilidade e importância o oferecimento de um programa de estudos
que busque abordar o Direito Processual Civil, do passado ao presente, de maneira integrada e
multidisciplinar, no contexto do atual sistema jurídico brasileiro.
Objetivos do Curso:
Oferecer um curso de Pós-Graduação LATO SENSU que atualize e especialize profissionais do
campo do Direito sobre a complexidade contemporânea do direito processual civil, por meio de
reflexões teóricas, doutrinárias e pragmáticas.
Contribuir para o estabelecimento de bases teóricas e metodológicas para a pesquisa de tópicos
relacionados ao tema central e aos subtemas a ele associados; seja no campo do saber doutrinário jurídico das práticas do processo civil, como de temas de ordem constitucional e de outras
áreas do direito que interagem com o processo civil.
Propiciar o aprimoramento da prática acadêmica universitária, qualificando docentes que atuam
na área do Direito.

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 blocos
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 bloco/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 de 360 (trezentas e sessenta) horas;
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 de 100 (cem)
horas; e
b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujos requisitos
serão definidos pelo coordenador do módulo.
Certificado a ser obtido: O aluno faz jus ao certificado de Especialista em Direito Processual
Civil após cursar as 360 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: Terças e quintas-feiras
Número de vagas: 80 (oitenta)
Destinatários: Profissionais do Direito, com curso superior completo, que atuem ou tenham interesse em atuar ou ampliar seus conhecimentos acerca das questões jurídicas voltadas à área do
Direito Processual Civil.
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 escrita (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 ou doutor);
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
1. Parte Geral. Processo de
Conhecimento. Recursos
2. Cumprimento De Sentença E
Execução
3. Procedimentos Especiais E As
Interfaces Do Processo Civil
4. Metodologia do Ensino e da
Pesquisa Jurídico

CH
100h
120h/a
100h
120h/a
100h
120h/a
60 h
72 h/a

4.1. Metodologia do Ensino
Jurídico

32 h/a

4.2. Metodologia da Pesquisa
Jurídica

40 h/a

TOTAL

360 h
432 h/a

Coordenação de módulo
Carmela Dell’Isola
Carmela Dell’Isola
Carmela Dell’Isola
Coordenação da PósGraduação
Débora Vanessa Caús
Brandão.
Carlos Eduardo Batalha da
S. Costa

Titulação
Doutora em Direito
(PUC/SP)
Doutora em Direito
(PUC/SP)
Doutora em Direito
(PUC/SP)

Doutora em Direito das
Relações Sociais
(PUC/SP)
Doutor em Filosofia
(USP)

