
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA II - FAMÍLIA (CÓD. ORES 60158) ETAPA: 8ª

TOTAL DE ENCONTROS: 15 SEMANAS

Semana
Conteúdos/

Matéria
Categorias/
Questões

Tipo de aula
Habilidades e
Competências

Textos, filmes e
outros materiais

1 UNIDADE I -

Apresentação das

Normas do Estágio

Supervisionado.

- Leitura do
Regulamento Interno
do Núcleo de Prática
Jurídica.
- Apresentação das
atividades que serão
realizadas no período
letivo.
- Elucidação quanto
ao sistema de
aferição.

Expositiva Definir a importância
do Regulamento
Interno do Núcleo de
Prática Jurídica, além
da apresentação das
atividade propostas
para o período letivo.

Bibliografia recomendada

DIAS, Maria Berenice de.
Manual de Direito das
Famílias. 8 ed. RT. São
Paulo. 2011.

2 UNIDADE II - Os
cuidados que o
advogado deve ter nos
primeiros contatos com
o cliente.

- Análise do Estatuto
do Advogado.
- Análise do Código de
Ética.
- Análise das decisões
do Tribunal de ética.
- Elaboração de
pareceres.

Expositiva Analisar o Estatuto do
Advogado e o Código
de Ética, além das
decisões do Tribunal
de Ética.

Bibliografia recomendada

DIAS, Maria Berenice de.
Manual de Direito das
Famílias. 8 ed. RT. São
Paulo. 2011.



3 UNIDADE III -
Atendimento ao público.

- Entrega dos
processos do núcleo
para
acompanhamento no
fórum.
- Elaboração do
instrumento do
mandato.
- Elaboração das
procurações: judicial,
extrajudicial e ad
judicia et extra.
- Atualização dos
processos do núcleo.

Expositiva Compreender como
são feitas as entregas
dos processos do
núcleo para o
acompanhamento no
forúm e a elaboração
de procurações e
atualizações dos
processos do núcleo.

Bibliografia recomendada

DIAS, Maria Berenice de.
Manual de Direito das
Famílias. 8 ed. RT. São
Paulo. 2011.

4 UNIDADE III -
Atendimento ao público.

- A saída do advogado
do processo: renúncia,
revogação e
substabelecimento
com e sem reservas de
poderes.
- Elaboração dos
termos de renúncia,
revogação e
substabelecimentos.
- Pesquisa doutrinária:
a responsabilidade civil
do advogado.
- A escolha da medida
judicial adequada na
solução dos conflitos
familiares.

Expositiva Analisar como
funciona a saída do
advogado do
processo, como é
elaborado os termos
de renúncia. Além de
verificar a
responsabilidade civil
do advogado e a
escolha da medida
judicial adequada para
a conciliação de
conflitos familiares.

Bibliografia recomendada

PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Instituições de
Direito Civil. v.5. 16 ed.
Direito de Família. Rio de
Janeiro: Ed. Forense,
2010.



5 EXERCÍCIOS

(temática completa)

Temática
baseada em
exercícios:
trabalho em
grupo, ou
seminário com
a discussão da
matéria em
destaque.

Caracterizar os pontos
controvertidos;
- Demonstrar
raciocínio lógico;

Analisar os pontos
examinados até a fase
em questão.

Questionário

6 UNIDADE III -
Atendimento ao público.

- As providências que
deverão ser tomadas
pelo advogado para o
ajuizamento da
demanda.
- As técnicas utilizadas
na elaboração da
petição inicial.
- A escolha do
procedimento correto.

Expositiva Identificar as
providências que
deverão ser tomadas
pelo advogado para
ajuizamento de
demandas e quais as
técnicas utilizadas na
elaboração da petição
inicial. E qual deve ser
o procedimento
correto.

Bibliografia recomendada

PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Instituições de
Direito Civil. v.5. 16 ed.
Direito de Família. Rio de
Janeiro: Ed. Forense,
2010.

7 UNIDADE IV -
Considerações acerca
do Direito de Família e
suas respectivas ações.

- Abordagem dos
aspectos teóricos e
práticos da redação
forense no Direito de
Família.
- Trabalho sobre a
ética do advogado que
milita no Direito de
Família.

Expositiva Compreender quais
são os aspectos
corretos na
abordagem de temas
do direito de família. E
a ética do advogado
militante do direito de
família, análise de
decisões do Tribunal

Bibliografia recomendada

PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Instituições de
Direito Civil. v.5. 16 ed.
Direito de Família. Rio de
Janeiro: Ed. Forense,
2010.



-Análise de decisões
do Tribunal de Ética.
- As implicações
práticas na vida do
profissional.

de Ética e implicações
na vida profissional.

8 UNIDADE V – Divórcio. - A Emenda
Constitucional
nº66/2010.
- Divórcio consensual.
- Divórcio litigioso.
- Divórcio
administrativo.

Expositiva Análise da Emenda
Constitucional nº66/
2010, e conceituação
e diferenciação dos
diferentes tipos de
divórcio.

Bibliografia recomendada

RODRIGUES, Silvio.
Direito Civil: Direto de
Família. v.6. 28 ed. 5
tiragem. São Paulo,
Saraiva, 2008.

9 UNIDADE VI -
Elaboração das peças
prático-profissionais.

- Ação de alimentos.
- Ação de alimentos
gravídicos.
- Ação de execução de
alimentos com prisão
do devedor de
alimentos e ação de
execução de alimentos
com penhora dos bens
do devedor de
alimentos.

Expositiva Definir os diferentes
tipos de ações na
elaboração das peças
prático-profissionais.

Bibliografia recomendada

RODRIGUES, Silvio.
Direito Civil: Direto de
Família. v.6. 28 ed. 5
tiragem. São Paulo,
Saraiva, 2008.

10 EXERCÍCIOS

(temática completa)

Temática
baseada em
exercícios:
trabalho em
grupo, ou

Caracterização:
- Dos pontos
controvertidos;
- Do raciocínio lógico;
- Da vertente

Questionário



seminário com
a discussão da
matéria em
destaque.

propugnada até a fase
em questão.

11 UNIDADE VI -
Elaboração das peças
prático-profissionais.

- Elaboração de termo
de acordo de guarda
compartilhada dos
filhos.
- Elaboração da ação
de regulamentação de
visitas.

Expositiva Compreender como
deve ser a elaboração
do termo de acordo da
guarda compartilhada
dos filhos, e como
deve ser feita a
regulamentação das
visitas.

Bibliografia recomendada

RODRIGUES, Silvio.
Direito Civil: Direto de
Família. v.6. 28 ed. 5
tiragem. São Paulo,
Saraiva, 2008.

12 UNIDADE VII –
Mediação e Conciliação
no Direito de Família.

- Noções introdutórias
dos institutos.
- Alienação parental,
síndrome da alienação
parental.
- A paternidade sócio-
afetiva e os danos
morais oriundos de
traição no casamento e
por abandono afetivo.
- Elaboração de termos
de mediação e
conciliação.

Expositiva Análise das noções
introdutórias dos
institutos, além da
compreensão da
alienação parental e
da paternidade sócio-
afetiva. E como são
elaborados os termos
de mediação e
conciliação

Bibliografia recomendada

NADER, Paulo. Curso
de Direito Civil: Direito
de Família. Rio de
Janeiro: Forense, 2013
(livro eletrônico)

13 UNIDADE VIII -
Elaboração das peças
prático-profissionais
(Parte 2)

- Apelação interposta
de sentença que julgou
improcedente pedido
de alimentos da ex-
mulher.

Expositiva Verificar os
dispositivos legais da
apelção interposta de
sentença que julgou
improcedente o pedido

Bibliografia recomendada

NADER, Paulo. Curso
de Direito Civil: Direito
de Família. Rio de



- Agravo de
instrumento contra
decisão que indeferiu
pedido de justiça
gratuita em ação de
alimentos.

de alimentos da ex-
mulher. E analisar o
agravo de instrumento
contra a decisão que
indeferiu o pedido de
justiça gratuita em
ação de alimentos.

Janeiro: Forense, 2013
(livro eletrônico)

14 UNIDADE VIII -
Elaboração das peças
prático-profissionais
(Parte 2)

- Ação de investigação
de paternidade
cumulada com
alimentos.
- Ação de investigação
de paternidade
cumulada com
cancelamento de
registro.
- Contestação.

Expositiva Identificar como ocorre
as ações de
investigação de
paternidade,
diferenciando entre:
cumulda de alimentos
e cumulada com
cancelamento de
registro.

Bibliografia recomendada

NADER, Paulo. Curso
de Direito Civil: Direito
de Família. Rio de
Janeiro: Forense, 2013
(livro eletrônico)

15 EXERCÍCIOS

(temática completa)

Temática
baseada em
exercícios:
trabalho em
grupo, ou
seminário com
a discussão da
matéria em
destaque.

Caracterizar:
- Dos pontos
controvertidos;
- Apresentar raciocínio
lógico;
- Da vertente
propugnada até a fase
em questão.

Questionário

Atualizado em julho/2015.


