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1 CURSO  

Direito e Administração  

 

2 COORDENAÇÃO  

Professora Msc. Salete Casali Rocha  

 

3 PERÍODO  

Anual  

 

4 CARGA HORÁRIA  

20 horas  

 

5 LOCAL  

Faculdade de Direito Francisco Beltrão  

 

7 JUSTIFICATIVA  

 

A preocupação com a qualidade de ensino é uma constante nos 

principais debates que abordam como tema a educação e a formação 

profissional. Diante disso, é que se organizam uma série de atividades 

didáticas que auxiliem os estudantes a compreenderem áreas específicas do 

conhecimento, e, sanarem dúvidas de outras que por ventura não tenham sido 

sanadas no decorrer dos anos escolares.  

O acadêmico ingressante no ensino superior traz consigo uma série de 

deficiências de aprendizagem oriundas da Educação Básica e Média. Erros 

grosseiros e primários são encontrados e constatados nos textos de diferentes 

profissionais e, em especial, na escrita e interpretação realizada pelos 

acadêmicos no cotidiano da sala de aula demonstrando a fragilidade do 

processo formativo.  

A fragilidade no processo formativo da Educação Básica e Média é 

sobressalente no início da graduação quando, além da heterogeneidade etária, 

constata-se o desnível de saberes entre os acadêmicos nas diferentes 

disciplinas propedêuticas ou dogmáticas.    



Diante da realidade apresentada pela população acadêmica, indiferente 

do ano ou período que se encontra, a habilidade da escrita, leitura e 

interpretação precisam ser desenvolvidas para que o sujeito em formação seja 

capaz de decodificar os novos signos apresentados em sala de aula, no caso a 

aula de Direito.  

Os dados estatísticos do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 

revelam a necessidade de investimento em instrumentos que possibilite o 

estudante ampliar suas habilidades e competências de aprendizagem com 

objetivo de melhor aproveitar os momentos em que se encontra na graduação.  

No entanto, também chama a atenção dos profissionais da Educação 

Superior os resultados decepcionantes apresentados nas provas da Ordem e 

dos Exames Nacionais (ENADE), tornando evidente os problemas e as 

deficiências de aprendizagem trazidas pelos acadêmicos ingressantes e/ou 

matriculados nos cursos superiores. Nestas circunstâncias se posicionam 

TORQUATO, RIBEIRO e BADAWI (2009): 

 

[...]a frágil qualidade de ensino-aprendizagem, principalmente das 
escolas públicas de educação básica, de nosso país, faz com que o 
aluno seja privado do seu direito de cidadania, uma vez que chega 
ao curso de Direito com defasagem referente ao aprendizado da 
Língua Portuguesa. Isso pode afetar o desenvolvimento de suas 
habilidades de leitura, de interpretação e argumentação bem como 
de suas competências para redigir textos no padrão culto. 

 

Pensar a qualidade de ensino e da aprendizagem do acadêmico do 

curso de Direito é rever o processo de formação, em especial, o período que 

antecede a sua entrada na graduação. Ou seja, planejar a formação do 

profissional do Direito é pensar em mecanismos que oportunizem as mesmas 

condições de ensino e de aprendizagem a todos, bem como, planejar situações 

em que seja possível sanar dúvidas, corrigir possíveis deficiências trazidas da 

educação básica contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino e, como 

diz Torquato, Ribeiro e Badawi (2009):  

 
[...] no seio da sociedade existem agrupamentos baseados seja em 
interesses comuns, seja em relação ao nível socioeconômico, 
cultural ou, até, em virtude da profissão exercida pelos seus 
membros, constata-se que no interior de cada um desses grupos há 
um vocabulário específico, ou seja, uma maneira própria de 
expressar ideias, vontades e sentimentos. Isso faz com que o 
domínio do vocabulário e da forma de expressão seja condição sine 



qua non para que o um indivíduo possa ser aceito como membro de 

um grupo social.   
 

Assim, faz-se necessário ao profissional do direito a aquisição de 

diferentes níveis de fala e escrita, bem como, da norma adequada a cada 

grupo social, iniciando pelos estudos da Língua Portuguesa para em seguida 

avançar ao raciocínio lógico e jurídico através da leitura e interpretação de 

textos jurídicos. 

O projeto de Nivelamento tem por finalidade oportunizar aos 

participantes a revisão de conteúdo, através de aulas, explicações e atividades 

que proporcionem a apropriação de conhecimento em Língua Portuguesa, 

aprofundem o conhecimento jurídico e despertem para o raciocínio jurídico.  

A Faculdade de Direito de Francisco Beltrão primando à qualidade e 

excelência no Ensino Jurídico oportuniza aos discentes atividades que 

propiciem o desenvolvimento intelectual, o pensamento reflexivo e o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades específicas da formação 

dogmática, bem como, a formação humana e cidadã do corpo discente.  

Para atender e cumprir com seu papel na formação de seus acadêmicos 

e futuros profissionais egressos bacharéis em direito é que se torna necessário 

desenvolver atividades de nivelamento em Língua Portuguesa, com o intuito de 

sanar possíveis deficiências de escrita, leitura e interpretação.  

Além da disciplina de Língua Portuguesa, a Faculdade de Direito 

também oferecerá aos discentes momentos de atividades que oportunizem 

pensar e raciocinar juridicamente através do curso de raciocínio lógico/jurídico.   

O Programa de Nivelamento atende as recomendações do Ministério da 

Educação para o Ensino Superior, as previsões legais apresentadas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBn) e a Resolução da 

Faculdade de Direito de Francisco Beltrão.  

Acredita-se que o Projeto de Nivelamento não resolverá todos os 

problemas de aprendizagem, mas, deve-se oferecer instrumentos que 

possibilitem amenizar a deficiência e o estranhamento entre o leitor e o texto no 

momento de leitura, interpretação e escrita. 

Ao oferecer ferramentas ao estudante, revela-se a sensibilidade e 

preocupação que a Instituição tem em relação às dificuldades de aprendizagem 



apresentadas pelos ingressantes criando-se laços de identidade com os 

mesmos. Assim, o acadêmico poderá sentir-se co-responsável pela sua 

formação e partícipe do meio acadêmico visualizando a Instituição empenhada 

com sua aprendizagem.  

O projeto de nivelamento será ofertado a todos os acadêmicos da 

Instituição, em especial, aos ingressantes no Ensino Superior, docentes e 

equipe técnico-administrativa, no decorrer do ano letivo de 2015.  

 

 
6 PARTICIPANTES  
 

Discentes e docentes do curso de Direito, Administração e equipe 
técnico-administrativa.  

 
 
7 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O ato de ensinar pode ser entendido como uma série de atividades 

desenvolvidas no cotidiano da sala de aula que proporcionam ao estudante 

aprender/assimilar determinado conteúdo, em especial, da Língua Portuguesa 

pois, aprender e (re) aprender a ler, interpretar e escrever corretamente torna-

se necessário para quem descobre a importância da Língua no decorrer de seu 

processo de formação e no cotidiano profissional.  

O ato educativo representa um processo somatório de múltiplas 

influências e inter-relações sociais que direcionam o processo formativo ao 

longo da vida do sujeito. Neste processo formativo o professor tem um papel 

importante, pois, de acordo com SILVA E TUNES (1999)  

 

no seu trabalho diário, o professor está produzindo conhecimento a 
partir de suas ações e das ações do aluno. [...] a situação do ensino 
constrói não apenas o aluno, mas também o professor, pois [...] ele 
também é um sujeito em construção no processo.   

 

No interior da sala de aula, professor e aluno se aliam no processo de 

ensinar e aprender. Assim, ao educar ambos transformam suas vidas. De um 

lado o professor auxilia o aluno na construção de uma identidade pessoal e 

profissional. De outro, o aluno auxilia o professor na (re) construção diária de 

seus métodos e estratégias de ensino.  



Ao mesmo tempo em que se ensina e aprende também se educa, ou 

seja, se aponta caminhos que auxiliem na preparação e adaptação do sujeito 

numa sociedade em constante mutação. Em virtude disso, é que se deve 

pensar numa educação plural para o Direito, que desenvolva as habilidades da 

escrita, da leitura, da interpretação e do pensar juridicamente. A educação 

contemporânea precisa auxiliar o indivíduo a tomar decisões, como diz Contu 

(1998, p. 12) "utilizar os instrumentos práticos e mentais indispensáveis para 

poder viver, trabalhar, e, sobretudo não se sentirem estranhos, nessa 

sociedade fortemente competitiva" e, que contribua para a inserção profissional 

e integração social. Desta forma, cabe a instituição educadora auxiliar no 

desenvolvimento do ser humano consciente de si, seus deveres e direitos 

enquanto cidadão em construção. Cortelazzo (2000, p. 20) afirma:  

 

 
Precisa desenvolver atitudes que permitam maior conexão com a 
realidade do aluno e novas técnicas para se lidar com o 
desconhecido, com o inesperado e com o possível. Essas atitudes 
possibilitam aprender a fazer, aprender a aprender, encarar 
problemas de vários pontos de vista, desenvolver relacionamentos 
interpessoais (aprender a viver com os outros) e a liberdade de 
escolha (currículo diversificado). É fundamental que se prepare o 
indivíduo para fazer escolhas apropriadas, para projetar o futuro com 
tempo suficiente de análise antes da tomada de decisão. 

 

A Instituição de ensino não pode deixar de cumprir com seu papel de 

ensinar, de apontar caminhos para que o estudante possa aprender o 

conhecimento científico. Mas precisa também ensinar a fazer, a pensar e a 

refletir sobre o conhecimento elaborado. O professor é o mediador do 

conhecimento.  

Vygotsky ao apresentar a Teoria Histórico-Cultural ressalta que o 

processo cognitivo de aprendizagem ocorre em dois níveis: os biológicos, ou 

seja, processos psicológicos elementares e; culturais denominados de 

processos psicológicos superiores.  Carvalho (2002, p. 27) enfoca que 

 

Para Vygotsky o aprendizado é o resultado de um processo sócio-
histórico no qual a partir das relações inter e intrapessoais, o sujeito 
se apropria das estruturas lingüísticas e cognitivas veiculadas pelo 
grupo social ao qual pertence. No entanto, os processos psicológicos 
superiores são sempre mediados e os processos naturais 

(biológicos) são caracterizados pelo imediatismo.  
 



Assim, de acordo com Vygotsky as formas específicas humanas são 

produzidas, organizadas e mediadas pela cultura. Da mesma forma as funções 

psicológicas superiores são produzidas no coletivo, pela interação com o outro, 

isto é, mediadas.  

Nas funções superiores, as sócio-culturais, a linguagem é um dos signos 

mais importantes, pois proporciona a comunicação social e, a formação de 

conceitos. Para Oliveira (1995, p. 43) “a linguagem fornece conceitos e formas 

de organização que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento”. Sendo a palavra, para Bakhtin (1999, p. 36) “o modo mais puro 

e sensível de relação social” é através dela que o sujeito se relaciona com 

outros sujeitos, pela oralidade, pela escrita e, compreende o pensamento do 

outro.  

Neste viés, o ato de ensinar e aprender exige comunicação entre o 

sujeito aprendiz e o sujeito que ensina. É necessária que no ato didático se 

desenvolva uma ação interativa através da discussão, do aprofundamento 

teórico e da reflexão. Para toda ação deve haver uma reflexão e, 

consequentemente, uma nova ação. Se o sujeito, pela ação de ensinar, refletir 

sobre o ensinado e a partir daí exercer o que aprendeu pode-se dizer que o 

processo de ensino e de aprendizagem está acontecendo.  

Como diz Lopes (1996, p. 111) "por meio de influências recíprocas que 

vão estabelecendo cada sujeito constrói o seu conhecimento de mundo e o 

conhecimento de si mesmo como sujeito histórico”. Assim, o sujeito precisa ser 

capaz de (re) elaborar, de (re) construir os saberes científicos. Cortelazzo 

(2000, p. 22) reforça:  

 

Aprender implica na capacidade de construir significados, 
reconstruindo o passado e projetando o futuro. Se nós, professores, 
não temos muito claro, para nós mesmos, o que é o ensinar e o 
aprender e se não nos lançamos como navegadores nessa viagem 
estimulante, de volta ao nosso passado e nos projetamos para o 
futuro, como poderemos levar nossos alunos a empreender a viagem 
em busca do conhecimento, uma aventura que exige esforço, 
dedicação e que pode apresentar riscos e frustrações? Não são eles, 
jovens e adultos, seduzidos hoje pela mídia com "videogames" e 
viagens sedutoras embora alienantes?  

Aprender significa estar disposto a comunicar-se com o outro. Pois, 

sendo o homem um ser histórico e produto das relações sociais ele pode 



transformar e ser transformado nas relações culturais que se vive. É pelas 

relações que o homem (re) constrói-se no cotidiano.  

 

8 OBJETIVOS  
 
 
8.1 OBJETIVO GERAL  
 

 

Desenvolver um processo de ensino, mediado pelo professor, no qual o 

ingressante possa aprimorar seu conhecimento através de atividades 

orientadas para as dificuldades e ou deficiências de aprendizagem no processo 

de formação básica (Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico) ou apresentadas 

nas aulas, no desenvolvimento de atividades, trabalhos e avaliações (provas), 

direcionadas à formação do profissional cidadão capaz de atuar com 

segurança na sociedade em que se insere.  

 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Desenvolver habilidades de leitura, escrita e interpretação de texto e de 

raciocínio lógico jurídico; 

Proporcionar aos acadêmicos o reforço do conteúdo de Língua 

Portuguesa;  

Oportunizar o aprimoramento no uso da linguagem; 

Contextualizar a palavra, dentro do discurso considerando a coesão e a 

coerência; 

Possibilitar a percepção de que a escrita e a interpretação de textos 

jurídicos requer mais do que a grafia correta de fonemas ou classes 

gramaticais;  

Rever conteúdo da Língua Portuguesa aprendidos no decorrer da 

educação Básica.  

Apoiar os acadêmicos com dificuldades de leitura e escrita;  



Possibilitar que os acadêmicos percebam que a revisão de conteúdos 

contribuirá para uma série de posturas lógicas que podem melhorar sua 

formação; 

Oportunizar que os acadêmicos acompanhem as disciplinas e/ou 

conteúdos do curso com o mínimo de dificuldades possíveis;  

Oportunizar a revisão e atualização de conteúdos jurídicos.  

 

9 METODOLOGIA  

 

O Projeto de Nivelamento será oferecido a todos os acadêmicos, 

regularmente matriculados no Curso de Direito da Faculdade de Direito 

Francisco Beltrão, em especial, para os acadêmicos do primeiro período.  

As aulas de Língua Portuguesa, Módulo I, serão presenciais e 

acontecerão em momentos distintos aos sábados e aberto a todos os 

acadêmicos regularmente matriculados no curso, em especial, os ingressantes. 

A carga horária do curso de Nivelamento em Língua Portuguesa será de 

20 horas e todos os acadêmicos que contarem com 75% de frequência 

receberão certificados de 20 horas. O Programa se desenvolverá em horários 

extra-classe, não comprometendo a frequência nas aulas semanais. 

As aulas serão ministradas por um professor habilitado em Língua 

Portuguesa que trabalhará conteúdos específicos privilegiando a leitura, escrita 

e interpretação de textos durante todo o primeiro semestre letivo. O Programa 

terá continuidade no segundo semestre letivo com o Módulo II.  

Para os acadêmicos formandos será oferecido um curso de Revisão 

Geral de conteúdos dogmáticos através do curso a Distância, através de 

convênio a ser firmado com Instituição de Ensino devidamente dredenciada 

para a modalidade de EaD.  

Também será ofertado através do Programa  de Nivelamento cursos de 

Raciocínio Lógico Jurídico o qual deverá oportunizar o pensar juridicamente 

questões específicas do Direito como questões de Exame da Ordem, questões 

de Concurso, leitura e interpretação de textos jurídicos, em especial para 

estudantes do 9º e 10º períodos. 

Através do programa de Nivelamento será contemplado as revisões de 

conteúdos das disciplinas ministradas em sala de aula com monitorias a serem 



realizadas por professores e alunos da Faculdade de Direito de Francisco 

Beltrão. 

As atividades serão desenvolvidas na Faculdade de Direito de Francisco 

Beltrão, com inscrições prévias a serem realziadas no protocolo da Instituição 

e/ou agendamentos.  

A participação no Programa será aberta a todos os acadêmicos 

regularmente matriculados, indiferente da turma/período que frequentem.  

 

10 CRONOGRAMA  

ATIVIDADES  ANO 2014 e 2015 

 2016 2017 

 2015/2 2016/1 2017/2 

Formação das turmas  x x x 

Reunião com professores x x x 

Acompanhamento das aulas  x x x 

Planejamento de atividades  x x x 

Avaliação de resultados  x x x 

Emissão de certificados para aulas 
presenciais  

x x x 

Conversação com alunos e professores sobre 
dificuldades a partir das análises dos 
resultados bimestrais em especial aos 
estudantes ingressantes 

x x x 

Gravação das aulas de Língua Portuguesa 
para serem disponibilizadas on line 

 x x 

Editoração das aulas em Língua Portuguesa   x x 

Aulas disponibilizadas on line   x 

Acompanhamento das aulas e atividades on 
line a partir do segundo semestre 2015 

   

Acompanhamento das aulas de revisão para 
alunos com dificuldades  

 x x 

Reunião com professores para realizarrem 
nivelamento em suas disciplínas no início de 
cada semestre 

 x x 

Simulados  x x x 

Acompanhamento dos simulados  x x x 

Sugestões de atividades e cursos com vistas a 
formação  

x x x 
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