
 

 

CURSO DE EXTENSÃO 

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
DIREITO PENAL E PROCESSO 

PENAL 
 

PÚBLICO ALVO: Alunos do Curso de Direito da FACEAR, especialmente para os 
estudantes que farão o exame do ENADE e da OAB. 

Inscrições no local do evento mediante a assinatura das listas de presença e pagamento de R$ 
20,00 (apenas em dinheiro). O certificado será expedido apenas para os que assinarem as listas de 
presença. O requerimento de certificado deve ser realizado na Secretaria do Curso de Direito, 
mediante o pagamento da quantia de R$ 5,00, com prazo de confecção de 10 dias úteis após o 
requerimento. 

 

*** OBRIGATÓRIO para alunos matriculados no 8º e 9º períodos. 

Para tais alunos o curso é obrigatório e não será cobrado o valor da inscrição. O aluno que não 
comparecer: deverá apresentar justificativa para a coordenadora do Curso Camila S. P. M., por 
intermédio do endereço eletrônico da coordenação, sob pena de ter desconto de nota em duas 
disciplinas. A justificativa será avaliada pela professora. 

Alunos do 10º período: não obrigatório e sem taxa de inscrição. 

 

PÚBLICO EXTERNO: R$ 50,00. (Inscrição por intermédio do endereço eletrônico da coordenação 

do curso de Direito da FACEAR e pagamento no local do evento apenas em dinheiro. Endereço 
eletrônico: coord.direito@facear.edu.br) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1) DIREITO PENAL: 

A) Princípios de direito penal; Teoria do delito; Teoria da Pena; Extinção da 
Punibilidade. Professora titular da disciplina: Bibiana Fontella. Carga 
horária: 4,5 horas.  

B) Crimes contra a vida e Tribunal do Juri. Professor titular da disciplina: Fábio 
Teixeira. Carga horária: 1 hora.  

C) Crimes contra a honra; Crimes contra o patrimônio. Professora titular da 
disciplina: Ana Renata. Carga horária: 2 horas.  

2) PROCESSO PENAL: Maria Augusta: Carga horária: 4,5 horas. 

3) REDAÇÃO: Preparatório para redação do ENADE. Professora titular da 
disciplina: Karla. Carga horária: 1 hora.  
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HORAS COMPLEMENTARES: 13h. 

LOCAL: FACEAR – Campus Araucária. 

DATA: 30 de setembro e 07 de outubro de 2017 (sábado). 

HORA: 08 horas às 14 horas e 30 min. 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO:  

 

Camila Salgueiro da Purificação Marques (Coordenadora do 

 Curso de Direito) 

 

Bibiana Fontella (Professora de Direito Penal) 

 

Maria Augusta Oliveira de Souza 

(Professora de Processo Penal) 


