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APRESENTAÇÃO
Prezado(a) Aluno(a) do Curso de Direito do CESUPA,
A Coordenação do Curso de Direito tem a alegria de recebê-lo(a) para o 1º semestre letivo de 2022 do CESUPA!
Para facilitar o acesso às informações essenciais do curso, preparamos para você o presente Guia do Aluno, que consolida
todas as informações essenciais sobre as nossas atividades acadêmicas para o semestre. Nele, trataremos sobre as aulas,
avaliações, acesso às plataformas institucionais, atendimentos no CESUPA, eventos e atividades complementares, sobre o
Núcleo de Prática Jurídica,Trabalho de Curso, e outras informações complementares.
O Guia do Aluno será atualizado sempre que necessário, sem prejuízo de outras comunicações feitas sempre por dois canais
principais: E-mail Institucional e Aluno Online.
Vamos juntos saber tudo do nosso curso?
Desejamos a você um excelente semestre letivo, com muita saúde e conhecimento!
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COMO SERÃO AS AULAS?
• Ainda estamos vivendo um período extremamente desafiador de pandemia. Esse cenário exige muita cautela e o
estabelecimento de uma premissa central: a preservação da saúde e a segurança da nossa comunidade
acadêmica.
• Nosso planejamento foi estruturado para que tenhamos, tão logo que possível, 100% das aulas realizadas de maneira
presencial. Porém, considerando o cenário atual da pandemia, informamos as aulas deste semestre
serão iniciadas no formato híbrido, excepcionalmente.
• Mais adiante, explicaremos detalhadamente a dinâmica das aulas. É sempre necessário alertar que o cenário de
pandemia é instável, e o planejamento das aulas está sujeito a alterações, conforme a edição de novas normas
regulatórias ou por decisão do CESUPA, deliberada previamente com a comunidade acadêmica.
• Um detalhe importante: independentemente da modalidade da aula – presencial, híbrida ou mesmo online –
todas as aulas acontecerão sempre ao vivo, nos horários das respectivas turmas. Não ofertamos disciplinas em
EAD!
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QUANDO COMEÇAM AS AULAS?
• As aulas do 1º semestre de 2022 começarão no dia 01/02/22.
• Para saber as datas do fim de cada bimestre, feriados e dias não letivos, período de 3ª avaliação
e outras informações, acesse o Calendário Acadêmico do Curso de Direito.
• Esse calendário acadêmico é específico para o Curso de
Direito, e está alinhado ao calendário geral do CESUPA,
disponível no site da instituição.

Sempre que notar um texto
escrito em roxo, clique nele . É
um link que dá acesso a um
documento complementar!
Alguns documentos só poderão
ser acessados se você estiver
logado em sua conta
institucional.
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PRIMEIROS PASSOS
SOU VETERANO(A)
• Se você é de uma turma de veteranos, do 2º ao 10º período do curso, observe os seguintes
passos:
• Após efetivar a sua rematrícula e resolver qualquer eventual pendência administrativa e/ou
financeira, acesse o seu Aluno Online e verifique se as disciplinas que você pretende
cursar no semestre estão corretas, nas respectivas turmas.
• Caso necessário, realize requerimento de Ajuste de Matrícula para organizar suas
disciplinas. Você também pode pedir a sua troca de turma pelo Aluno Online, que só
será deferida se houver disponibilidade de vaga na turma desejada.
• Verifique se o seu login na Plataforma Google for Education está ok!
6

PRIMEIROS PASSOS
SOU CALOURO(A)
• Se você é de uma turma do 1º período, ou está ingressando esse ano no CESUPA por processo de transferência,
primeiramente, seja muito bem vindo(a). De coração, desejamos que sua experiência acadêmica conosco seja
fantástica!
• Primeiramente, lhe convidamos a participar do Acolhimento aos Calouros, que acontecerá de forma presencial
na 1ª semana de aulas!
• Vamos aos passos para a sua organização inicial:
1.

Após efetivar a sua matrícula, você precisa saber o seu Número de Matrícula. Esse número será o seu
“RG” durante os 5 anos do curso.

2.

Cadastre o seu Número de Matrícula e faça seu primeiro acesso no Aluno Online pelo Site do
CESUPA. Pronto, você já está no universo CESUPA!

3.

Após acessar o Aluno Online, navegue um pouco pela página. Nela você vai encontrar informações
acadêmicas importantes, em especial a indicação da sua turma.
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PRIMEIROS PASSOS
SOU CALOURO(A)
4.

Agora é hora de ativar a sua conta institucional na Plataforma Google for Education. Acesse qualquer aplicativo
Google e faça o login para liberar a sua conta. Seu acesso é no formato alunomatricula@aluno.cesupa.br (Ex.
paula21060000@aluno.cesupa.br). A primeira senha é o seu CPF. Depois, você troca a senha inicial e sua conta está
criada.

5.

O CESUPA utiliza a versão mais completa da Plataforma, que dá acesso a diversas ferramentas extremamente úteis para
o aprendizado, com destaque para as seguintes:
a) Google Classroom: espaço virtual em que toda a interação acadêmica com os professores acontece, com envio de
materiais, mensagens, avaliações, link de acesso às aulas ao vivo e disponibilização das aulas gravadas.
b) Google Meet: ferramenta para a realização das aulas online e para a transmissão das aulas híbridas;
c) E-mail Institucional: você terá um e-mail institucional, pelo qual receberá os informes da Coordenação e também
poderá se comunicar por lá. Os informes institucionais sempre são enviados pelo E-mail e pelo Aluno Online.

• Depois do acesso aos sistemas institucionais, calouros e veteranos já podem seguir juntos para os próximos passos:
6.

Confira o seu Horário de Aula, disponível também no Aluno Online.

7.

Verifique se suas turmas do Google Classroom estão de acordo com a sua grade de disciplinas do Aluno Online. Caso
seja necessário algum ajuste nas turmas do Classroom, formule requerimento à Coordenação pelo Aluno Online, em
“outros tipos de requerimento”, para a devida adequação.
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PRIMEIROS PASSOS
AJUSTES FINAIS
8. Verifique o ensalamento, para saber onde sua turma irá assistir as aulas presencialmente
no mês de fevereiro.
9. Verifique se seus equipamentos estão em ordem para o acompanhamento da transmissão
das aulas híbridas. Caso tenha alguma dificuldade técnica para acesso à plataforma Google for
Education, entre em contato com o CTIC/CESUPA pelo telefone (91)4009-9140 ou pelo email ctic@cesupa.br.
10. Por fim, organize o seu material pessoal, livros, cadernos e o espaço para o
acompanhamento das aulas online. Isso é fundamental para que você tenha um excelente
semestre letivo!
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PLANO DE ENSINO
• Bem, o documento base para o acompanhamento das aulas em cada disciplina é o Plano de
Ensino, que está disponível no Aluno Online e também no Google Classroom.
• Para cada disciplina, o(a) professor(a) elabora um Plano de Ensino, que contém informações
sobre conteúdos, metodologias de aula, avaliações, cronogramas e referências bibliográficas. É
o guia da disciplina para o semestre!
• Acesse com frequência o Plano de Ensino para acompanhar cada uma de suas disciplinas.
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FORMATO DAS AULAS
• Antes mesmo de falarmos do formato das aulas, pedimos que você leia com a máxima atenção o
Protocolo de Biossegurança do CESUPA. Para participação em qualquer atividade presencial no
CESUPA, é obrigatória a observância incondicional desse Protocolo.
• Em 2022, planejamos retomar, tão logo que possível, as nossas aulas no formato 100% presencial. Esse
planejamento não exclui a possibilidade de utilizarmos os formatos híbrido e/ou online para atividades
pontuais, como palestras, oficinas, minicursos, disciplinas optativas, etc.
• No entanto, considerando o cenário atual da pandemia, informamos que no mês de fevereiro as
aulas serão realizadas de forma híbrida, sem prejuízo da realização de atividades complementares,
palestras, simulados e acolhimento dos calouros de forma exclusivamente presencial. Em casos
excepcionais, também poderá haver atividades exclusivamente remotas (online).
• Durante este primeiro mês de aulas avaliaremos o cenário de pandemia, e caso possível, realizaremos as
aulas de forma 100% presencial a partir de março. Qualquer mudança no formato das aulas será
comunicada com a devida antecedência pelo e-mail institucional.
11

FORMATO DAS AULAS
• Na aulas híbridas, os professores ministrarão todas as aulas presencialmente, com transmissão pelo
Google Meet aos alunos que optarem por seguir no ensino remoto. Essa opção aos alunos
perdurará durante todo o mês de fevereiro, período no qual o cenário de pandemia será
avaliado.
• Não haverá rodízio de alunos para participação presencial nas aulas híbridas durante
o mês de fevereiro, nem é necessário requerimento prévio para comparecimento às
aulas presenciais.
• As aulas híbridas serão transmitidas pelo Google Meet, em link disponibilizado pelo professor de
cada disciplina no Google Classroom. Cada disciplina terá um link válido para todo o semestre.
As aulas híbridas não serão gravadas e/ou disponibilizadas posteriormente aos alunos.
• Muito Importante(!): só é possível acessar a sala do Google Meet se você estiver logado em
sua conta institucional. Você não conseguirá acesso se estiver logado em uma conta pessoal do
Gmail.
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AVALIAÇÕES

• Agora vamos falar de algo muito importante: o nosso sistema de avaliação!
• As avaliações serão realizadas conforme a Orientação para Aplicação de Atividades
Avaliativas, observando o Calendário Acadêmico do Curso de Direito.
• A partir de março, as atividades avaliativas poderão ser realizadas de maneira
presencial, salvo determinação em contrário da Coordenação do Curso,
considerando sempre o cenário de pandemia.

13

AVALIAÇÕES
• A média para aprovação nas avaliações bimestrais é 7.0 pontos.

• A avaliação no CESUPA é continuada, e compreende 03 registros:
• 1ª Avaliação (1º Bimestre);
• 2ª Avaliação (2º Bimestre);
• 3ª Avaliação (Prova Substitutiva).
• A 3ª Avaliação possui três funções:
• Recuperação: caso você não alcance a média para a aprovação, poderá fazer a 3ª Avaliação como
forma de recuperação.A nota obtida na 3ª avaliação substituirá a menor nota bimestral.
• 2ª Chamada: caso você perca alguma avaliação bimestral, poderá fazer a 3ª avaliação para
substituir a nota da avaliação bimestral perdida.
• Aprimoramento da Nota: caso você seja aprovado regularmente nas avaliações bimestrais,
poderá fazer a 3ª avaliação para melhorar a sua média final. A nota obtida na 3ª avaliação substituirá
a menor nota bimestral. Para tanto, é necessário requerimento prévio pelo Aluno Online, no prazo
de 03 dias antes da prova.
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REGISTRO DE FREQUÊNCIA
• Sua participação nas aulas é muito importante. Por isso, o registro de frequência é obrigatório, e será
feito mediante chamada nominal durante a aula, tanto aos alunos que estiverem participando
presencialmente, quanto aos que estiverem participando remotamente no caso das aulas híbridas. Não
será mais utilizado o registro automático do Google Meet.

• Durante o mês de fevereiro, a participação presencial nas aulas híbridas não é obrigatória,
de modo que não haverá lançamento de falta, sob hipótese alguma, ao aluno que não
comparecer presencialmente, mas estiver acompanhando a aula ao vivo pelo Google Meet.
• Nos dias destinados à realização de atividades avaliativas não haverá lançamento de frequência.
• Conforme datas previstas no Calendário Acadêmico do Curso de Direito, o(a) professor(a) fará o
lançamento das frequências do mês anterior, para que os(as) alunos(as) possam acompanhar o seu
índice de faltas e realizar as suas justificativas.
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REGISTRO DE FREQUÊNCIA
JUSTIFICATIVAS
• As justificativas de falta deverão ser feitas exclusivamente pelo sistema próprio existente no Aluno Online. Você pode
justificar as suas ausências em situações excepcionais como dificuldades de acesso à internet, problemas de saúde,
dificuldade permanente de acompanhamento das aulas ao vivo, etc.
• As justificativas devem ser feitas para cada aula perdida, por disciplina, no prazo de 15 dias contados da data da
ausência, e serão avaliadas ao final do semestre pela Coordenação do Curso, de maneira flexível, considerando o cenário
de pandemia.

Bannner no Aluno Online para fazer as justificativas.

• Na aba de “Notas, Frequência e P. de Ensino” do Aluno Online você consegue acompanhar o lançamento das faltas e suas
respectivas justificativas. Cada justificativa corresponde a 01 dia de aula na disciplina, que pode corresponder a 02 ou 03
faltas, a depender da disciplina. Portanto, se você justificou 1 dia naquele mês, terá 02 ou 03 faltas excluídas.
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O NOSSO CAMPUS

• O Campus Alcindo Cacela II, localizado na Av. Alcindo Cacela, 980, Belém, é a casa do Curso de
Direito do CESUPA.

• O campus funciona de segunda a sexta-feira, de 7:30h às 23h.
• O campus possui estacionamento pago à disposição dos alunos, biblioteca, lanchonete,
auditórios, serviço automatizado de impressão, e nele são realizados os atendimentos
presenciais da Coordenação, do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e da Secretaria.
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NOSSA BIBLIOTECA

• No 2º andar do nosso Campus Alcindo Cacela II fica localizada a biblioteca do Curso de
Direito do CESUPA, que contém um acervo de mais de 30 mil obras, disponíveis para acesso e
empréstimo pelos alunos, além de mais de 100 espaços para estudo, individual ou em grupo,
laboratório de pesquisa, etc.
• Também contamos com o acesso às bibliotecas digitais da Revista dos Tribunais e da
Minha Biblioteca, disponíveis em Banners no Aluno Online, com mais de 20 mil títulos,
entre livros, artigos, periódicos, etc.
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ATENDIMENTOS NA COORDENAÇÃO
• A nossa Coordenação está sempre de portas abertas para lhe ajudar!
• Para dúvidas mais simples sobre questões acadêmicas, basta ir diretamente à Coordenação, no
térreo do nosso campus, e falar com algum dos nossos secretários. Isabel, Erick e Patrick estão
sempre à sua disposição.
• Para tratar de alguma questão diretamente com um de nós, coordenadores, basta realizar o
agendamento pelo telefone (91)4009-9112 ou pessoalmente na Coordenação. Os
coordenadores realizam atendimentos presenciais ou remotamente, por telefone ou Google
Meet, sempre no horário agendado.
• Para questões urgentes, assim consideradas aquelas não podem esperar até o dia/horário do
atendimento agendado, entre em contato com os coordenadores pelo WhatsApp, nos dias
úteis, no horário de 9h às 20h. Peça o contato ao seu representante de turma.
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ATENDIMENTOS NO SAE
• O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) desenvolve um trabalho focalizado no bem estar dos
alunos, com os seguintes objetivos:
• Favorecer o desenvolvimento do jovem/adulto em seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais e
acadêmicos;
• Minimizar as dificuldades que estejam comprometendo ou impedindo seu desenvolvimento pessoal e
acadêmico;
• Facilitar as relações grupais no contexto de sala de aula;
• Acompanhar a evolução do aluno desde sua entrada na universidade até a preparação para a inserção no
mercado de trabalho.

• Embora não realize qualquer tipo de acompanhamento clínico, o SAE também realiza
atendimentos individuais por meio das nossas psicólogas. Os atendimentos devem ser
agendados pelo Google Forms.
• O seu bem estar é fundamental para o desenvolvimento acadêmico!
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REQUERIMENTOS
• Pelo Aluno Online, você tem acesso ao Protocolo Online do CESUPA. Nesse espaço virtual,
você pode realizar vários requerimentos, tais como: emissão de documentos, troca de turma,
ajuste de matrícula (só para alunos veteranos), pedido de revisão de prova, justificativa de falta,
negociações financeiras e outros tipos de requerimento.
• Esses mesmos requerimentos podem ser feitos na Secretaria Acadêmica, localizada no 1º andar do
nosso campus.
• Em média, o prazo para resposta dos requerimentos é de 03 a 05 dias, mas pode variar a depender
da complexidade do pedido.

• As interações com os professores devem ser feitas exclusivamente pelo Google Classroom e pelo
E-mail Institucional. O Aluno Online não tem essa finalidade.
• Acesse aqui a lista de e-mails institucionais dos professores!
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CONTATOS INSTITUCIONAIS
• Segue a listas dos principais contatos telefônicos do CESUPA, para acesso a
informações complementares a esse Guia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geral do CESUPA (redireciona para qualquer outro setor): (91)4009-9100
Campus Alcindo Cacela II - Geral: (91)4009-9180
Coordenação do Curso de Direito: (91)4009-9112
Secretaria do Campus Alcindo Cacela II: (91)4009-9182
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ): (91)4009-9185
Biblioteca do Campus Alcindo Cacela II: (91)4009-9181
CTIC: (91)4009-9140 (também é WhatsApp)
Setor Financeiro: (91)4009-9149
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REUNIÕES, ACOMPANHAMENTO DE
CLASSE E AUTOAVALIAÇÃO
• A Coordenação do Curso realiza Reunião Quinzenal com os representantes de turma e
membros da representação estudantil, para receber feedbacks, elogios, críticas e sugestões.
Essas reuniões acontecem às segundas-feiras, 18h, pelo Google Meet. O link é aberto para a
participação de todos os alunos.
• Além disso, a Coordenação realiza o Acompanhamento de Classe semestral, indo de sala
em sala para receber os feedbacks das atividades acadêmicas.
• Importante: o CESUPA realiza Autoavaliação Institucional, colhendo feedbacks dos
alunos sobre toda a Instituição. A campanha de autoavaliação do 1º semestre de 2022 será
lançada em breve!
• Nosso objetivo é melhorar sempre!
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NOVO PROJETO PEDAGÓGICO DO
CURSO DE DIREITO
• A partir do 1º semestre de 2022, começaremos a aplicar o Novo Projeto Pedagógico do
Curso de Direito!
• Esse novo Projeto será aplicado exclusivamente aos alunos ingressantes no curso
de Direito a partir do 1º semestre de 2022 (calouros). Os alunos veteranos
continuarão seguindo o seu percurso curricular normal, mas algumas novidades do novo
projeto poderão ser aplicadas aos veteranos. Fique ligado no seu e-mail institucional!
• Confirma informações sobre o Novo Projeto Pedagógico do Curso na página do curso no
site do CESUPA.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES E
EVENTOS
• Um dos requisitos para a conclusão do curso é a participação em atividades complementares. São
participações em palestras, oficinas, projetos de pesquisa, extensão, internacionalização, e várias outras opções,
conforme Regulamentos e Quadros de Atividades Complementares:
• Para os alunos ingressantes no curso no 1º semestre de 2022 (calouros), são exigidas 400 horas de atividades
complementares, e há uma quantidade mínima de horas em categorias específicas (ver Regulamento +
Quadro);
• Para os alunos veteranos, são exigidas 310 horas de atividades complementares, e há uma quantidade mínima
de horas em categorias específicas (ver Regulamento + Quadro);
• Os certificados comprobatórios das atividades complementares deverão ser protocolados exclusivamente pelo
Aluno Online, via Protocolo Online, mediante requerimento de Atividade Complementar. Os certificados
devem ser protocolados em formato PDF.
• Considerando o cenário de pandemia, especificamente aos alunos do 9º e 10º períodos, as horas
complementares serão flexibilizadas para que apenas seja exigida a totalidade de 310 horas,
independentemente da quantidade mínima de horas nas categorias específicas (ensino, pesquisa ou
extensão). Essa regra aplica-se apenas aos alunos concluintes do ano de 2022.
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PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS
• Em 2022 realizaremos vários processos seletivos internos, que terão suas Chamadas
divulgadas pelo Aluno Online e pelo E-mail Institucional. Merecem destaque:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clínica de Direitos Humanos;
Clínica de Combate ao Superendividamento;
Estágio Bolsista no NPJ;
Monitoria Bolsista;
Monitoria Voluntária;
Grupos de Pesquisa;
NIEJ;
PIBICT.

• Participe dos nossos processos seletivos!
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GRUPOS DE PESQUISA
• O Curso de Direito do CESUPA, por meio do seu Programa de Pós-Graduação em Direito, tem vários grupos de
pesquisa em atividade:
GRUPO

Concretização dos Direitos Fundamentais e sua fundamentação: abordagens a partir
da Teoria do Processo, da Análise Econômica e das Teorias da Justiça

LINHA DE PESQUISA
Analise Econômica do Direito na Fundamentação das decisões judiciais
envolvendo Direitos Fundamentais
Processo, Teoria do Direito e Jurisdição
Terias da Justiça e Políticas Públicas: Fundamentação

Trabalho Decente

Direito, Políticas Públicas e Direitos Humanos
Direito, Políticas Públicas e Direitos Humanos

MinAmazônia - Mineração e Desenvolvimento Regional na Amazônia

Tributação Ambiental e Desenvolvimento
Consumo responsável e globalização econômica
Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais
Hermenêutica em Direitos
Fundamentais no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos
Razão pública, secularização e lei natural: o direito à liberdade religiosa na teoria
moral, jurídica e política de John Finnis

Direito, Ambiente e Desenvolvimento Regional
Direitos Fundamentais, Desenvolvimento e Tributação
Instrumentos Econômicos e Tributários e a Sustentabilidade
Crédito responsável e combate ao superendividamento + Clínica de
Combate ao Superendividamento
Inteligência Artificial e a Redefinição do âmbito normativo de alguns
direitos Fundamentais

PROFESSORES(AS) RESPONSÁVEIS
Jean Carlos Dias
José Henrique Mouta
Arthur Laércio Homci
José Claudio M. de Brito Filho
Homero Lamarão
José Claudio M. de Brito Filho
Vanessa Rocha
Allan Moreira
Emilia Farinha
Felipe Mendes
Elizabeth Reymão
Juliana Freitas
Luciana Fonseca
Lise Tupiassu
Suzy Koury
Natalia Bentes
Lise Tupiassu
João Paulo Mendes Neto
Dennis Verbicaro
Felipe Guimarães
Elísio Bastos

Direito, Políticas Públicas e Direitos Humanos + Clínica de Direitos
Humanos

Natalia Bentes

—

Victor Pinheiro

• Fique atento ao seu e-mail institucional para receber as chamadas de seleção e participar dos eventos dos grupos!
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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
• Sob coordenação dos professores Adelvan Oliverio e Amanda Ramalho, o Núcleo de Prática
Jurídica é o espaço destinado ao curso das disciplinas de Estágio Supervisionado.
• Para os calouros, com o novo Projeto Pedagógico, a disciplina será cursada no NPJ no 7º, 8º e 9º
períodos;
• Para os veteranos, a disciplina será cursada no NPJ no 8º, 9º e 10º períodos.

• Nele, os alunos realizam prática supervisionada real, realizando ações de assistência jurídica
gratuita à comunidade.
• O NPJ possui uma regulamentação específica para os alunos que cursarão as disciplinas de
Estágio Supervisionado no Núcleo, que será enviada pela Coordenação do Núcleo aos alunos
em curso das disciplinas mencionadas acima.
• Saiba mais sobre os serviços do NPJ prestados à comunidade clicando aqui.
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TRABALHO DE CURSO
• O Trabalho de Curso (TC) é produção científica feita ao final do curso, como requisito para a
sua conclusão.
• O TC é confeccionado durante o curso de duas disciplinas:
• Elaboração e Apresentação de TC I (Projeto);
• Elaboração e Apresentação de TC II (Depósito e Defesa).
• Acesse a Cartilha do TC para saber tudo sobre o trabalho!

• Os alunos matriculados nas disciplinas acima indicadas receberão orientações específicas
sobre o TC para esse semestre, no curso das respectivas disciplinas.
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ENADE
• Como você já deve saber, o Curso de Direito do CESUPA é o único do Estado do Pará que
possui avaliação máxima (5) no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.
• É um resultado que nos enche de orgulho, mas também nos atribui uma enorme
responsabilidade.

• As turmas que atualmente estão no 8º e 9º irão fazer o exame do ENADE no final do ano de
2022, em data a ser definida. Por isso, teremos uma programação especial para essas
turmas durante todo o ano.
• Contamos com vocês para manter o nosso curso no mais alto nível de excelência
e reconhecimento nacional!
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OAB

• Somos o único Curso de Direito de Instituição privada dentre todos da região Norte do
Brasil que possui o selo OAB Recomenda, atribuído às instituições que obtêm excelentes
resultados no Exame da OAB. Em 2022, receberemos o selo pela 5ª vez consecutiva!

• Teremos várias ações específicas voltadas para o Exame de Ordem, como simulados e
minicursos, além de ferramentas para auxílio nos estudos para a prova, em especial por meio
das nossas parcerias com o CERS e com a Damásio Educacional!
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FORMATURA DOS CONCLUINTES

• Conforme previsto no Calendário Acadêmico do CESUPA, a solenidade de formatura da
turma concluinte do 1º semestre de 2022 acontecerá em agosto. A data e a forma da
solenidade serão definidas futuramente.
• As formaturas são sempre momentos marcantes, que coroam a trajetória construída durante
os 5 anos de curso, com muito esforço e dedicação!
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E MUITO MAIS!
• Esse Guia do Aluno é apenas um aperitivo de tudo o que temos à disposição para que você
viva a melhor experiência acadêmica possível conosco.
• Ainda temos muito mais a apresentar durante o curso.

SEJA MUITO BEM VINDO(A) AO
CURSO DE DIREITO DO CESUPA!
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CONTE CONOSCO!
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