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PROCEDIMENTOS - ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Direito, durante o processo de 

formação, o operador do Direito deve adquirir e desenvolver competências e habilidades 

diversas, como capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade 

de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio 

das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica 

que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao 

exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.  

 
OBJETIVOS 

 
 

Despertar no aluno o interesse por realizar atividades, além da estrutura curricular, 

que sejam consideradas de interesse para o enriquecimento de sua formação pessoal e 

profissional, estando alinhada, com o projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis da 

Faculdade Barretos, bem como ao perfil do egresso. 

 
CARGA HORÁRIA 

 
 

O cumprimento das Atividades Complementares é obrigatório sem o qual o aluno 

não terá direito ao Certificado de Conclusão de Curso e, por conseguinte ao Diploma, 

mesmo que tenha sido aprovado nas demais disciplinas da estrutura curricular do curso, 

inclusive não tendo direito à participação na Solenidade de Colação de Grau. 

Dessa forma, as atividades complementares têm caráter obrigatório e não consta de 

nota. A atividade é considerada concluída ou não concluída. Caso não contemple a carga 

horária necessária, estipulada na matriz curricular, o discente não obterá o diploma de 

graduação, até que todas as formalidades curriculares sejam cumpridas. 

Informações referentes a carga horária das disciplinas de Atividades Complementares 

que fazem parte do componente curricular: 
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Semestre Disciplina Carga horária 

(Hora-aula 50 

minutos) 

Carga horária 

(Hora-aula 60 

minutos) 

1º semestre Atividades Complementares I 24 20 

2º semestre Atividades Complementares II 30 25 

3º semestre Atividades Complementares III 24 20 

4º semestre Atividades Complementares IV 30 25 

5º semestre Atividades Complementares V 24 20 

6º semestre Atividades Complementares VI 30 25 

7º semestre Atividades Complementares VII 24 20 

8º semestre Atividades Complementares VIII 24 20 

9º semestre Atividades Complementares IX 24 20 

 10º semestre Atividades Complementares X 30 25 

Total – Atividades Complementares 264 220 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Conforme os semestres os discentes vão adquirindo habilidades e desenvolvendo as 

competências conforme descrito a seguir: 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Análise de Jurisprudência I 40 2 

Ciência Política I 40 2 

Direito Civil I - Parte Geral I 40 2 

História do Direito 40 2 

Introdução à Pesquisa Jurídica 40 2 

Introdução ao Estudo do Direito 80 4 

Português Instrumental 80 4 

Sociologia 40 2 
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TOTAL HORA/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 424 20 

 
 
 

Com o conteúdo do 1° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Priorizar a busca, de forma ativa, das informações para construção lógica e gradativa do 

seu conhecimento; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 1° semestre: 

Ensino Horas complementares Total realizado  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser entregue 

ao professor e coordenação) 

Livro – 20 h 

Capítulo – 2 h (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 horas/semestre)  

Grupos e ligas de estudo (como observador) 1h/encontro  

Programa de Nivelamento 20h  

Extensão Horas complementares Total realizado 

Semana Científica e Cultural Carga horária do certificado  

Participação em seminários, palestras, congressos, 

conferências, encontros, simpósios 

Carga horária do certificado ou o 

que ficar estabelecido pela 

diretoria de extensão institucional 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 

(online) 
Carga horária do certificado 

 

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades parceiras 5h  

Participação em projetos Ações Sociais de extensão 1 Carga horária da declaração  

Doação de Sangue  10  

Cursos de língua estrangeira – participação com 

aproveitamento em cursos de língua estrangeira mediante 
20h  

 
1 No máximo 20 horas por semestre. 
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certificado  
 

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5h  

Comentário a acórdão 5h  

Casos omissos   

   

SEGUNDO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Análise de Jurisprudência II 40 2 

Antropologia 40 2 

Ciência Política II 40 2 

Direito Civil II - Parte Geral II 80 4 

Direito Penal I - Parte Geral I 80 4 

Sociologia do Direito 40 2 

Teoria Econômica 40 2 

Teoria Geral do Processo 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 30 - 

TOTAL DO SEMESTRE 430 20 

 

Com o conteúdo do 2° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Priorizar a busca, de forma ativa, das informações para construção lógica e gradativa do 

seu conhecimento; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 



 
DIREITO 

 

Página 5 de 28 
 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 2° semestre: 

 

Ensino Horas complementares Total realizado  

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser entregue 

ao professor e coordenação) 

Livro – 20 h 

Capítulo – 2 h (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 horas/semestre)  

Grupos e ligas de estudo (como observador) 1h/encontro  

Programa de Nivelamento 20h  

Extensão Horas complementares Total realizado 

Semana Científica e Cultural Carga horária do certificado  

Membro de Comissão Organizadora da Semana Científica 15  

Participação em seminários, palestras, congressos, 

conferências, encontros, simpósios 

Carga horária do certificado ou o 

que ficar estabelecido pela 

diretoria de extensão institucional 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 

(online) 
Carga horária do certificado 

 

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades parceiras 5h  

Participação em projetos Ações Sociais de extensão 2 Carga horária da declaração  

Doação de Sangue  10  

Cursos de língua estrangeira – participação com 

aproveitamento em cursos de língua estrangeira mediante 

certificado  
 

20h 
 

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5h  

Comentário a acórdão 5h  

Casos omissos   

   

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

 
2 No máximo 20 horas por semestre. 



 
DIREITO 

 

Página 6 de 28 
 

Direito Civil III – Obrigações 80 4 

Direito Constitucional I 80 4 

Direito Empresarial I 40 2 

Direito Penal II - Parte Geral II 40 2 

Direito Processual Civil I - Processo de Conhecimento I 80 4 

Filosofia Geral 40 2 

Oratória Forense I 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 424 20 

 

 

 

Com o conteúdo do 3° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Priorizar a busca, de forma ativa, das informações para construção lógica e gradativa do 

seu conhecimento; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 3° semestre:  
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Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Grupos e ligas de estudo ( declaração e 75% de presença)       10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina indicado 

pelo Professor (Mediante resumo a ser entregue ao professor e 

coordenação) 

Livro – 10 h 

Capítulo – 2 h (máx. 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, congressos, 

conferências, encontros, simpósios 

Carga horária do certificado 

ou o que ficar estabelecido 

pela diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do certificado  

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e minicursos Carga horária do certificado  

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 

presencial ou online 

Carga horária do certificado 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade Barretos 5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades parceiras 4 h  

Participação em competição e atividade esportiva mediante 

comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total 

realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 
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QUARTO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Direito Civil IV – Contratos 80 4 

Direito Constitucional II 80 4 

Direito Empresarial II 40 2 

Direito Penal III - Parte Especial I 40 2 

Direito Processual Civil II - Processo de Conhecimento II 80 4 

Hermenêutica Jurídica 40 2 

Oratória Forense II 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 30 - 

Com o conteúdo do 4° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

 

- Priorizar a busca, de forma ativa, das informações para construção lógica e gradativa do 

seu conhecimento; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 
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tecnologias tanto nos processos judiciais quanto nas vidas das pessoas; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 4° semestre: 

 

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Grupos e ligas de estudo ( declaração e 75% de presença)       10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina indicado 

pelo Professor (Mediante resumo a ser entregue ao professor e 

coordenação) 

Livro – 10 h 

Capítulo – 2 h (máx. 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, congressos, 

conferências, encontros, simpósios 

Carga horária do certificado 

ou o que ficar estabelecido 

pela diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do certificado  

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e minicursos Carga horária do certificado  

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 

presencial ou online 

Carga horária do certificado 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade Barretos 5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades parceiras 4 h  

Participação em competição e atividade esportiva mediante 

comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total 

realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  
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Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 

 

QUINTO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Argumentação Jurídica 40 2 

Direito Administrativo I 80 4 

Direito Civil V - Direitos Reais I 40 2 

Direito Empresarial III 40 2 

Direito Penal IV - Parte Especial II 80 4 

Direito Processual Civil III - Processo de Execução 80 4 

Responsabilidade Civil 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 424 20 

 
 
 

 

Com o conteúdo do 5° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Buscar, de forma ativa, as informações para construção do seu conhecimento, tornando-o 

apto para o processo de educação continuada; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 
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- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 

tecnologias tanto nos processos judiciais quanto na vidas das pessoas; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 5° semestre: 

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Disciplinas de outros cursos que signifiquem 
enriquecimento da formação do aluno 

20 h  

Grupos e ligas de estudo (mediante entrega de declaração 
e 75% de presença 

10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser 

entregue ao professor e coordenação) 

Livro – 10h Capítulo – 2h 

(máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, 

simpósios 

Carga horária do 

certificado ou o que ficar 

estabelecido pela 

diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do 
certificado 

 

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e 
minicursos 

Carga horária do 
certificado 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 
presencial ou online 

Carga horária do 
certificado 

(Máximo 20 h por 
semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade 
Barretos 

5 h  
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Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da 
declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Membro de Comissão organizadora da Semana Científica 15 h  

Participação como membro da Empresa Junior 20 h  

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades 
parceiras 

4 h  

Participação em projetos culturais, teatro, campanhas 
educativas, exposições técnicas e artísticas 

5 h  

Participação em competição e atividade esportiva 
mediante comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Pesquisa de inserção regional 20 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 
 
 

 SEXTO SEMESTRE 

 
DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Direito Administrativo II 40 2 

Direito Civil VI - Direito Reais II 80 4 

Direito do Consumidor 40 2 

Direito do Trabalho I - Direito Individual 80 4 

Direito Empresarial IV 40 2 

Direito Falimentar e Recuperação de Empresas 40 2 

Direito Processual Civil IV - Processo Cautelar e Tutelas de 
Urgência 

40 2 
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Direito Processual Penal I 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 30 - 

Visita Orientada I 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 454 20 

 
 

Com o conteúdo do 6° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Buscar, de forma ativa, as informações para construção do seu conhecimento, tornando-o 

apto para o processo de educação continuada; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 

tecnologias tanto nos processos judiciais quanto na vidas das pessoas; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 6° semestre:  

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Disciplinas de outros cursos que signifiquem 
enriquecimento da formação do aluno 

20 h  

Grupos e ligas de estudo (mediante entrega de declaração 
e 75% de presença 

10 h  
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Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser 

entregue ao professor e coordenação) 

Livro – 10h Capítulo – 2h 

(máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, 

simpósios 

Carga horária do 

certificado ou o que ficar 

estabelecido pela 

diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do 
certificado 

 

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e 
minicursos 

Carga horária do 
certificado 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 
presencial ou online 

Carga horária do 
certificado 

(Máximo 20 h por 
semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade 
Barretos 

5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da 
declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Membro de Comissão organizadora da Semana Científica 15 h  

Participação como membro da Empresa Junior 20 h  

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades 
parceiras 

4 h  

Participação em projetos culturais, teatro, campanhas 
educativas, exposições técnicas e artísticas 

5 h  

Participação em competição e atividade esportiva 
mediante comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  
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Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Pesquisa de inserção regional 20 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 

 

SÉTIMO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Direito Civil VII - Direito de Família 40 2 

Direito do Trabalho II - Direito Coletivo 40 2 

Direito Financeiro 40 2 

Direito Penal V - Leis Penais Especiais 40 2 

Direito Processual Civil V - Procedimentos Especiais 80 4 

Direito Processual Penal II 80 4 

Trabalho de Curso I 40 2 

Prática Simulada I 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 24 - 

Prática Simulada I - Estágio Externo 24 - 

Visita Orientada II 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 472 20 

 

Com o conteúdo do 7° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Buscar, de forma ativa, as informações para construção do seu conhecimento, tornando-o 

apto para o processo de educação continuada; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 
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legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 

tecnologias tanto nos processos judiciais quanto na vidas das pessoas; 

- Exercer com ética as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 

específica, revelando domínios adequados aos diferentes tipos de órgãos; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 7° semestre:  

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Disciplinas de outros cursos que signifiquem 
enriquecimento da formação do aluno 

20 h  

Grupos e ligas de estudo (mediante entrega de declaração 
e 75% de presença 

10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser 

entregue ao professor e coordenação) 

Livro – 10h Capítulo – 2h 

(máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, 

simpósios 

Carga horária do 

certificado ou o que ficar 

estabelecido pela 

diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do 
certificado 

 

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e 
minicursos 

Carga horária do 
certificado 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 
presencial ou online 

Carga horária do 
certificado 

(Máximo 20 h por 
semestre) 
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Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade 
Barretos 

5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da 
declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Membro de Comissão organizadora da Semana Científica 15 h  

Participação como membro da Empresa Junior 20 h  

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades 
parceiras 

4 h  

Participação em projetos culturais, teatro, campanhas 
educativas, exposições técnicas e artísticas 

5 h  

Participação em competição e atividade esportiva 
mediante comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Pesquisa de inserção regional 20 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 

 

OITAVO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Contratos Bancários 40 2 

Direito Civil VIII - Direito das Sucessões 40 2 

Direito Internacional Público 40 2 
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Direito Processual Civil VI - Tutela Coletiva 40 2 

Direito Processual Constitucional 40 2 

Direito Processual do Trabalho I 40 2 

Direito Processual Penal III 40 2 

Métodos Adequados de Solução de Conflitos 40 2 

Trabalho de Curso II 40 2 

 Prática Simulada II 40 2 

 TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

 Atividades Complementares 24 - 

Prática Simulada - Estágio Externo 24 - 

Prática Real I - Núcleo de Prática Jurídica 80 - 

Prática Real I - Estágio Externo 24 - 

 TOTAL DO SEMESTRE 552 20 

 

 

 
Com o conteúdo do 8° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Buscar, de forma ativa, as informações para construção do seu conhecimento, tornando-o 

apto para o processo de educação continuada; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 

tecnologias tanto nos processos judiciais quanto nas vidas das pessoas; 

- Exercer com ética as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 
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específica, revelando domínios adequados aos diferentes tipos de órgãos; 

- Atuar em diferentes instâncias extrajudiciais (administrativas, privadas ou judiciais), com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

- Liderar, motivar e articular conhecimentos entre equipes multidisciplinares, demonstrando 

capacidade interdisciplinar e visão sistêmica; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 8° semestre:  

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Disciplinas de outros cursos que signifiquem 
enriquecimento da formação do aluno 

20 h  

Grupos e ligas de estudo (mediante entrega de declaração 
e 75% de presença 

10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser 

entregue ao professor e coordenação) 

Livro – 10h Capítulo – 2h 

(máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, 

simpósios 

Carga horária do 

certificado ou o que ficar 

estabelecido pela 

diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do 
certificado 

 

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e 
minicursos 

Carga horária do 
certificado 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 
presencial ou online 

Carga horária do 
certificado 

(Máximo 20 h por 
semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade 
Barretos 

5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da 
declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 
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Membro de Comissão organizadora da Semana Científica 15 h  

Participação como membro da Empresa Junior 20 h  

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades 
parceiras 

4 h  

Participação em projetos culturais, teatro, campanhas 
educativas, exposições técnicas e artísticas 

5 h  

Participação em competição e atividade esportiva 
mediante comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Pesquisa de inserção regional 20 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 

 
 

 

NONO SEMESTRE 
 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Direito Ambiental 40 2 

Direito da Criança e do Adolescente 40 2 

Direito Internacional Privado 40 2 

Direito Processual do Trabalho II 40 2 

Direito Tributário I 40 2 

Direitos Humanos 40 2 

Filosofia do Direito 40 2 

Optativa I 40 2 
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Ética Geral e Profissional 40 2 

Prática Simulada III 40 2 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 400 20 

Atividades Complementares 24 - 

Prática Simulada III - Estágio Externo 24 - 

Prática Real II - Núcleo de Prática Jurídica 80 - 

Prática Real II - Estágio Externo 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 552 20 

 
 
 

Com o conteúdo do 9° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Buscar, de forma ativa, as informações para construção do seu conhecimento, tornando-o 

apto para o processo de educação continuada; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo  e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Atuar em diferentes instâncias extrajudiciais (administrativas, privadas ou judiciais), com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 

tecnologias tanto nos processos judiciais quanto na vidas das pessoas; 

- Exercer com ética as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 

específica, revelando domínios adequados aos diferentes tipos de órgãos; 

- Liderar, motivar e articular conhecimentos entre equipes multidisciplinares, demonstrando 

capacidade interdisciplinar e visão sistêmica; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 
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- Inter-relacionar fundamentos filosóficos, sociológicos, axiológicos e teóricos do Direito com sua 

implicação prática, compreendendo, de forma interdisciplinar, os fenômenos políticos, sociais, 

econômicos, entre outros, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito; 

 

Quadro de atividades dirigidas para o 9° semestre:  

 

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Disciplinas de outros cursos que signifiquem 
enriquecimento da formação do aluno 

20 h  

Grupos e ligas de estudo (mediante entrega de declaração 
e 75% de presença 

10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser 

entregue ao professor e coordenação) 

Livro – 10h Capítulo – 2h 

(máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, 

simpósios 

Carga horária do 

certificado ou o que ficar 

estabelecido pela 

diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do 
certificado 

 

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e 
minicursos 

Carga horária do 
certificado 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 
presencial ou online 

Carga horária do 
certificado 

(Máximo 20 h por 
semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade 
Barretos 

5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da 
declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Membro de Comissão organizadora da Semana Científica 15 h  

Participação como membro da Empresa Junior 20 h  
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Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades 
parceiras 

4 h  

Participação em projetos culturais, teatro, campanhas 
educativas, exposições técnicas e artísticas 

5 h  

Participação em competição e atividade esportiva 
mediante comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Pesquisa de inserção regional 20 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 DÉCIMO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL SEMANAL 

Aspectos Jurídicos Desenvolvimento Regional 

Sustentável 
40 2 

Direito da Seguridade Social 40 2 

Direito do Comércio Internacional 40 2 

Direito Tributário II 80 4 

Psicologia Jurídica 40 2 

Optativa II 40 2 

Prática Simulada IV - Núcleo de Prática Jurídica 80 4 

TOTAL HORAS/AULA EM SALA DE AULA 360 18 
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Atividades Complementares 30 - 

Prática Simulada IV - Estágio Externo 24 - 

Prática Real III - Núcleo de Prática Jurídica 80 - 

Prática Real III - Estágio Externo 24 - 

TOTAL DO SEMESTRE 518 18 

 
 
 

Com o conteúdo do 10° semestre o aluno deve desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

- Buscar, de forma ativa, as informações para construção do seu conhecimento, tornando-o 

apto para o processo de educação continuada; 

- Interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a solução de problemas; 

- Ler, compreender e elaborar documentos jurídicos, utilizando corretamente a terminologia e a 

linguagem jurídica;  

- Dominar métodos e técnicas científicas aplicadas à pesquisa jurídica, bem como a utilização da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 

- Desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação permitindo comunicar-se com precisão; 

- Desenvolver a cultura do diálogo  e o uso de meios consensuais de solução de conflitos e 

pacificação social, atuando em solução de controvérsias e na tomada de decisões; 

- Atuar em diferentes instâncias extrajudiciais (administrativas, privadas ou judiciais), com a 

devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

- Utilizar recursos tecnológicos da área jurídica e compreender o impacto das novas 

tecnologias tanto nos processos judiciais quanto na vidas das pessoas; 

- Exercer com ética as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 

específica, revelando domínios adequados aos diferentes tipos de órgãos; 

- Liderar, motivar e articular conhecimentos entre equipes multidisciplinares, demonstrando 

capacidade interdisciplinar e visão sistêmica; 

- Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre 

direitos humanos, respeitando a diversidade e o pluralismo cultural; 

- Inter-relacionar fundamentos filosóficos, sociológicos, axiológicos e teóricos do Direito com sua 

implicação prática, compreendendo, de forma interdisciplinar, os fenômenos políticos, sociais, 

econômicos, entre outros, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito; 
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Quadro de atividades dirigidas para o 10° semestre:  

 

Ensino Horas complementares Total realizado 

Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso 20 h  

Disciplinas de outros cursos que signifiquem 
enriquecimento da formação do aluno 

20 h  

Grupos e ligas de estudo (mediante entrega de declaração 
e 75% de presença 

10 h  

Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina 

indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser 

entregue ao professor e coordenação) 

Livro – 10h Capítulo – 2h 

(máximo 10 

horas/semestre) 

 

Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo) 2 (máximo 10 

horas/semestre) 

 

Extensão Horas complementares Total realizado 

Participação em seminários, palestras, 

congressos, conferências, encontros, 

simpósios 

Carga horária do 

certificado ou o que ficar 

estabelecido pela 

diretoria de extensão 

institucional 

 

Semana Científica e Cultural Carga horária do 
certificado 

 

Participação em Oficinas Temáticas, Workshops e 
minicursos 

Carga horária do 
certificado 

 

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares 
presencial ou online 

Carga horária do 
certificado 

(Máximo 20 h por 
semestre) 

 

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos 

(Semana Científica e Cultural e outros) 

 

5 h 
 

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade 
Barretos 

5 h  

Participação em projetos e ações sociais de extensão Carga horária da 
declaração 

(Máximo 20 h por semestre) 

 

Membro de Comissão organizadora da Semana Científica 15 h  

Participação como membro da Empresa Junior 20 h  

Doação de Sangue      10 h  

Cursos de língua estrangeira 20 h  
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Doação (sistematizada) de alimentos a entidades 
parceiras 

4 h  

Participação em projetos culturais, teatro, campanhas 
educativas, exposições técnicas e artísticas 

5 h  

Participação em competição e atividade esportiva 
mediante comprovação 

5 h  

Pesquisa Horas complementares Total realizado 

Iniciação científica 20 h  

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso 30 h  

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e 

regionais ou sites regulares da Internet 

5 h  

Trabalhos publicados em anais 15 h  

Apresentação de trabalho em evento científico 10 h  

Pesquisa de inserção regional 20 h  

Comentário a Acórdão 5 h  

Casos omissos Horas complementares Total realizado 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmes e documentários sugeridos para Hora Complementar – mediante resenha do filme (Todos 
disponíveis na Netflix) 
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Cowspiracy | O segredo da sustentabilidade: É um dos mais conhecidos e tem Leonardo 
DiCaprio como produtor executivo. Tem várias referências ao Brasil, já que temos o maior 
rebanho comercial do mundo.  
 
Fed Up: Fala sobre a questão do consumo exagerado de açúcar e, consequentemente, a epidemia 
da obesidade mundial. 95% dos americanos estarão obesos em 20 anos e 80% dos 600 mil 
alimentos diferentes à venda nos EUA contém açúcares escondidos. As grandes empresas 
“escondem” doses altas de açúcar em alimentos processados e quem mais sobre com isso são as 
crianças, que são constantemente bombardeadas por comerciais de fast-food e que crescem com 
péssimos hábitos alimentares incentivados até mesmo na escola. Aliás, nos EUA, muitas escolas, 
para economizar, passaram a terceirizar o serviço e a aceitar redes de fast-food. O filme ainda fala 
sobre a questão do governo não ser rigoroso com as indústrias alimentícias. A posição é apenas 
incentivar o exercício ao invés de mudar os hábitos alimentares. 
 
Food Matters: Ou, “o alimento é importante”. O documentário fala sobre como os alimentos são 
essenciais para ajudarem ou prejudicarem diretamente a nossa saúde. Pode ser um pouco 
exagerado, mas eles falam que todos os nossos problemas de saúde são causados por má 
alimentação e alimentos geneticamente modificados, cheios de agrotóxicos, plantados em solo 
impróprio, etc. e de como a indústria farmacêutica não é a solução ideal, pelo contrário. O filme 
confronta a medicina tradicional com a ortomolecular, que é baseada na nutrição. Mostra o quão 
equivocada está a nossa maneira de tratar as doenças (câncer, depressão e outras doenças 
crônicas, por exemplo). Além disso, fala sobre a importância das vitaminas e dos superalimentos 
na alimentação e como as doenças do planeta poderiam ser drasticamente eliminadas com uma 
dieta natural e rica em nutrientes e vitaminas. 
 
GMO OMG: Passei a valorizar ainda mais os alimentos orgânicos depois desse filme. Não é sempre 
que consigo comprar, mas tento dar preferência quando posso. Bom, o diretor Jeremy Seifert 
iniciou uma jornada em busca de alimentos que não sejam geneticamente modificados (GMO 
= genetically modified organism) impulsionado pelo grande interesse que seu pequeno filho tem 
por sementes.  A investigação é difícil, já que grande parte da comida consumida nos EUA tem 
dedo da Monsanto, multinacional especializada em biotecnologia e produção de agrotóxicos e 
que está prejudicando o ecossistema do nosso planeta.  
 
Fat, Sick & Nearly Dead: Joe Cross era uma daquelas pessoas que trabalhava muito, se alimentava 
super mal e, consequentemente, tinha diversos problemas de saúde por causa disso. Aí, um belo 
dia, ele resolveu mudar de vida e adotou uma dieta líquida apenas com sucos feitos de legumes e 
frutas orgânicas durante 60 dias! É claro que teve todo um acompanhamento médico durante o 
processo e foi uma baita de uma transformação. Apesar de achar bem exagerado uma pessoa 
ficar dois meses em juice fast, consumindo apenas suco detox, é interessante ver problemas como 
pressão alta, colesterol, diabetes e outras doenças relacionadas ao estilo de vida fast-food 
desaparecerem sem ajuda de medicamentos.  
 
Cooked: Esse é um documentário do próprio Netflix e fala sobre a importância de mantermos a 
tradição de cozinharmos a nossa própria comida e, consequentemente, evitarmos os 
industrializados. É dividido em 4 episódios: fogo, água, ar e terra. 
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Milk?: Existem muitas controvérsias sobre o leite, né?! “Será que é mesmo bom para nós? 
 
TED talks | Mastigue Isso: Uma série de Ted Talks com padeiros profissionais, cientistas 
alimentares, chefs, fazendeiros e gourmets falando várias verdades sobre os alimentos. 
 
Livro – Agonia da Fome – tem disponível online em PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 


