Prática de Direito Criminal – Londrina
O aluno será capaz de desenvolver um aprendizado estimulante e profundo, por meio de
disciplinas desenvolvidas com uma metodologia que apresente os fundamentos do Direito
Criminal, com exposições e estudos de caso práticos ligados ao cotidiano forense. Deste
modo contribuindo para a formação de profissionais dotados de conhecimentos técnicos e
de princípios éticos que permitam a atuação como instrumento de transformação social e
de construção da cidadania.




Conhecimentos: Instrumentalizar o pós-graduando para
atuar numa sociedade globalizada e em constante transformação,
apto a entender o momento histórico e oferecer respostas que
atendam às demandas sociais na área do Direito Criminal.

Habilidades: Capacitar o pós-graduando para aprender,
apreender, refletir, interpretar e aplicar conteúdos, adequando-os
significativamente ao contexto social da atuação profissional; desenvolver a
capacidade de enfrentar profissionalmente questões novas, por meio da prática
criativa e construtiva.
Atitudes: Proporcionar ao pós-graduando entendimento da dinâmica social,
política, ambiental e econômica, bem como as implicações éticas e sociais da
profissão; fomentar o processo do contínuo aperfeiçoamento do profissional;
desenvolver a capacidade de análise, pensamento crítico, comportamento criativo
e de iniciativa, para as tomadas de decisões.

Descrição do curso
O curso oferece, além das disciplinas básicas do Direito e Processo Penal, o
conhecimento necessário para análise de laudos periciais. Proporciona ao aluno o
aprendizado do cotidiano forense, além de audiências e júris simulados. O aluno passará a
conhecer conceitos básicos de tais disciplinas, tendo oportunidade de aplicá-las a casos
concretos. Tais disciplinas normalmente não são ofertadas em cursos de graduação,
motivo pelo qual o egresso se destacará na atuação profissional.

Diferenciais



Único curso com 60 horas/aula práticas.
Conhecimento prático com estudos de caso bem como aulas práticas com
audiências e júri simulado.

Mercado de trabalho
O pós-graduado nesse curso poderá atuar como advogado criminal, delegado de polícia,
juiz promotor de justiça, juiz de direito ou procurador.
































Módulo I – Fundamentos da Escola de Ciências Jurídicas
Argumentação jurídica e oratória
Metodologia da Educação Superior
Filosofia e Ética aplicadas ao Direito
Tópicos especiais I
Tópicos especiais II
Tópicos especiais III
Módulo II – Direito Penal
Teoria geral do Direito Penal aplicada
Direito Penal das pessoas
Crimes contra a propriedade
Crimes contra a dignidade sexual
Crimes contra a administração pública
Direito penal ambiental
Direito penal econômico
Legislação penal especial
Criminologia aplicada
Princípios constitucionais aplicados ao Direito e processo penal
Módulo III – Direito Processual Penal
Teoria geral do Direito Processual Penal aplicada
Inquérito policial
Ação penal
Provas
Prisões
Procedimentos
Execução penal
Sentença, coisa julgada e seus efeitos
Recursos e nulidades
Procedimentos – Audiências simuladas
Tribunal do júri – Teses de defesa e simulado

Carga horária total: 360 Horas

