
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
 
Direito.  
 
 
NOME DO CURSO 
 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, especialização em DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL.  
 
 
AMPARO LEGAL E PORTARIA DO MEC 
 
O curso atende todas as exigências da Resolução No. 01 do dia 08/06/2007 e da Portaria do 
MEC No. 1.282 do dia 26/10/2010 e publicada no DOU – Diário Oficial da União no dia 
27/10/2010 – Seção 01 e Página: 38, com validade em todo território nacional. 
 
 
OBJETIVO DO CURSO 
 
O curso visa habilitar o profissional do direito para o uso do instrumental teórico jurídico-penal na 
resolução de casos penais. Nesse propósito, o curso dá especial ênfase às doutrinas modernas 
sobre a pena, efetividade da tutela penal, aparelho repressivo do estado, sociedade do risco, 
sistemas processuais penais, teoria geral dualista do processo e abordam as principais questões 
oriundas do “garantismo” penal e o direito penal mínimo, todos com vistas a produzir uma cultura 
penal minimizada de poder e maximizada de saber jurídico, características fortes de uma 
democracia constitucional.  
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
a-) MODALIDADE ON-LINE: na modalidade On-line, os estudos são desenvolvidos a distância, 
sem que o aluno precise sair de sua residência para participar de atividades presenciais e não 
depende de formação de turma. Haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso na 
cidade onde o aluno residir (mesmo que tenha apenas um aluno matriculado), onde o mesmo 
será convidado a fazer a AVP (Avaliação Presencial) e apresentar o TCC (Artigo ou Monografia), 
conforme data, horário e local programados pela UCAMPROMINAS ou de acordo com a 
necessidade e opção do próprio aluno. 
 
b-) MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: na modalidade Semipresencial, os estudos também são 
desenvolvidos a distância, porém, o pós-graduando deverá participar de 02 encontros presenciais 
na cidade polo escolhida por ele no ato da matrícula (se houver formação de turma), para fazer as 
AVPs (Avaliações Presenciais) e apresentar o TCC (artigo ou monografia), conforme datas, 
horários e locais programados pela UCAMPROMINAS. Caso não tenha formação de turma na 
cidade escolhida, o pós-graduando poderá participar e fazer as atividades presenciais dos 02 
encontros, em qualquer outra cidade próxima de sua residência ou optar pela modalidade on-line. 
 
 
 
 



 
MATRIZ CURRICULAR 
 
O Curso de Especialização ora proposto será de 495 h/a, distribuídas da seguinte forma: 

• Introdução à ciência jurídica - 60  
• Introdução ao Direito Penal e Processual Penal - 45  
• Direito processual penal – processo e procedimento - 45  
• Legislação penal - 45  
• Legislação penal especial - 45  
• Ação penal e as provas - 45  
• Da citação à execução penal - 45  
• Tópicos especiais do direito processual penal - 45  
• Métodos e Técnicas de pesquisa – 60h  
• Metodologia do Trabalho Científico – 60h  
 

 
EMENTAS DO CURSO 
 
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA JURÍDICA  
Ementas: A Ciência Do Direito; História Do Direito; Normas E Fontes Do Direito; Divisões Do 
Direito; Código De Ética Comentado.  
 
INTRODUÇÃO AO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL  
Ementas: FONTES FORMAIS E MATERIAIS; Inovações para o CPP de 1942; PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS; Princípios Fundamentais do Direito Penal; Princípios do Processo Penal; 
Princípios informadores da execução penal; INTERPRETAÇÕES E APLICAÇÃO DA LEI PENAL 
E PROCESSUAL E PENAL; Interpretação da Lei; No tempo; No espaço; TEORIA DO CRIME; 
TEORIA DA PENA; Teoria retributiva da pena; Teorias preventivas da pena; Teorias unificadoras; 
TEORIA DA PROVA; Finalidade da prova; Alegações excluídas da atividade probatória; TEORIA 
GERAL DOS RECURSOS; CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES.  
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROCESSO E PROCEDIMENTO  
Ementas: JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA; Elementos que compõem a jurisdição; Órgãos que 
exercem a jurisdição; Características da jurisdição; Princípios relativos à jurisdição; Divisões; 
SISTEMAS DE PROCESSO PENAL ; Sistema Inquisitivo; Sistema acusatório; Sistema misto; 
PROCEDIMENTO E PROCESSO; A PERSECUÇÃO PENAL; A polícia: funções e tipos; Outros 
meios pelos quais se concretiza a persecução penal; SUJEITOS DO PROCESSO PENAL; Juiz; 
Ministério Público; Acusado; Defensor; Curador; Assistência; Funcionários da Justiça; Peritos e 
intérpretes; OS PROCEDIMENTOS EM ESPÉCIE; Procedimentos Comuns; Procedimento 
Sumário; Procedimento Sumaríssimo; PROCEDIMENTOS ESPECIAIS; Procedimento especial 
dos crimes contra a honra (Arts. 519 a 523 do CPP); Procedimento especial dos crimes de 
responsabilidade dos funcionários públicos (ART. 513 do CPP); Do procedimento dos crimes de 
competência do júri (Arts. 394 a 405 e 406 a 497 do CPP).  
 
LEGISLAÇÃO PENAL  
Ementas: CRIMES CONTRA A VIDA; Homicídio; Lesões corporais; Da Pericilitação da vida e da 
saúde; CRIMES CONTRA A HONRA; Calúnia; Difamação; Injúria; CRIMES CONTRA A PAZ 
PÚBLICA; CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL; Dos crimes contra a liberdade sexual; Dos 
crimes sexuais contra vulnerável; Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou 
outra forma de exploração sexual; Do ultraje público ao pudor; CRIMES CONTRA A FÉ 
PÚBLICA; CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; Crimes praticados por funcionários 
públicos contra a administração em geral; Crimes praticados por particular contra a administração 
em geral; Crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira – corrupção 
ativa de transação comercial internacional; CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.  
 



 
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL  
Ementas: CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS; Crimes hediondos – Lei nº 8.072/1990; 
Crimes assemelhados aos hediondos; CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO; 
Sujeito ativo e passivo; Objeto jurídico; As infrações penais contra o consumidor; CRIMES DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO; CRIMES DA LEI DE TORTURA; CRIMES CONTRA O MEIO 
AMBIENTE; Tipicidade; Bem jurídico protegido; Elemento subjetivo; Sujeito ativo e passivo; 
Sanções penais; CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO; Fases da lavagem de dinheiro; Origem 
dos crimes de lavagem de dinheiro; Consequências do crime de lavagem de dinheiro; Objeto 
material; Sujeito ativo e passivo; O tipo penal; CRIMES DO ESTATUTO DO IDOSO; LEI 
ANTIDROGAS E DESARMAMENTO; Lei antidrogas; Lei do desarmamento.  
 
AÇÃO PENAL E AS PROVAS  
Ementas: INQUÉRITO POLICIAL; Polícia Judiciária; Características do inquérito policial; Notitia 
criminis ; Instauração do inquérito policial; Procedimento do inquérito policial; Prazo para 
conclusão do inquérito policial; Ocorrências possíveis após o encerramento; Encerramento do 
inquérito policial no caso de ação penal privada ; Trancamento do inquérito policial; AÇÃO 
PENAL; Ação Penal Pública; Incondicionada; Condicionada; Ação Penal Privada; AÇÃO CIVIL 
“EX DELICTO”; Ação civil; Legitimação ativa; Legitimidade passiva; Competência para ação civil 
ex delicto; Prescrição da ação civil ex delicto; INCIDENTES PROCESSUAIS; Questões 
prejudiciais (arts. 92 a 94); Processos incidentes (arts. 95 a 154); AS PROVAS; As provas; Ônus 
da prova e questões afins; Provas ilícitas.  
 
DA CITAÇÃO À EXECUÇÃO PENAL  
Ementas: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO; SENTENÇA; A PRISÃO; Prisão provisória; Flagrante (art. 
301 e segs., CPP); Prisão preventiva (art. 311 e segs., CPP); Prisão (preventiva) na fase de 
pronúncia (art. 413, CPP); Prisão preventiva como ultima ratio de intervenção cautelar; Prisão 
temporária (Lei 7.960/89); O fim da prisão decorrente de condenação recorrível (art. 393, I, e 594, 
CPP); LIBERDADE PROVISÓRIA; Liberdade provisória isolada; Liberdade provisória cumulada 
com medida cautelar; SUSPENÇÃO CONDICIONAL DO PROCESSO; NULIDADES; Dos 
princípios regentes das nulidades; Nulidades em espécie (ART. 564); EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE; EXECUÇÃO PENAL; Objetivos da execução penal; Dos estabelecimentos para 
cumprimento de pena.  
 
TÓPICOS ESPECIAIS DAS CIÊNCIAS JURÍDICAS  
Ementa: Ética Como Filosofia Moral; As Teorias Éticas; Direito e Moral; Expressões Latinas Do 
Cotidiano Forense; Verbetes Funcionais Do Direito.  
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  
Ementa: Metodologia Do Artigo Científico; A Redação Tecno-Científica; Como Organizar Um 
Artigo Científico; Formatação; Ilustrações E Tabelas; Citações.  
 
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  
Ementa: Introdução. A Ciência. Os Tipos de Conhecimento. A Pesquisa. Pesquisa Bibliográfica. 
O Trabalho Científico. A Revisão de Literatura. O Artigo Científico. A Leitura. A Escrita. 
Instrumentalização Científica. Plágio: o que é e como evitar.  
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, será liberado todo material didático 
(gratuito) no site/Portal do Aluno para que o aluno possa planejar seus estudos. Esse material 
estará disponível em PDF e poderá ser impresso quando o aluno o desejar. 
 
 



 
DURAÇÃO DO CURSO 
 
Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses. 
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
disciplina disponível no site/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 
pontos que será feita no final do curso, no encontro presencial. A n
será calculada da seguinte forma: (AVD=10 + AVP=10) = 20 pontos 
disponível no site/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVP = 
7) = 17 2 = 8,5 = Nota Final.  
 
1-) Sobre as AVDs (Avaliações a Distância)
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das 
mensalidades do curso e poderão ser feitas diretamente pelo 
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios. 
 

a.) AVD on-line: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser 
realizadas pelo site/Portal do Aluno com o prazo de até 03
acontecer da internet ter algum problema impedindo o aluno de resolvê
aluno poderá entrar novamente e recomeçá
que o aluno terminar toda a avaliação e confirmar ao fi
nota imediatamente, não precisando aguardar o período para a correção das mesmas.
 

b.) AVD impressas: os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser impressos, 
resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Corre
Rua Moacir Birro, 663, Centro 
deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado 
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja 
extravio. 
 

2-) Sobre as AVPs (Avaliações Presenciais)
responsável para aplicação, após a comprovação dos pag
de acordo com as modalidades de ensino 
 

a.) AVP (modalidade on-line)
e poderá ser feita num único 
 

b.) AVP (modalidade semipresencial)
AVP1 (1º Encontro) será do 1º ao 5º módulo/disciplina e a AVP2 (2º Encontro) será do 6º 
ao último módulo/disciplina, conforme a qu

 
 
ENCONTROS PRESENCIAIS 
 
O aluno terá acesso ao link agenda educacional, 
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais e apresentação de TCC.
 

a.) Pela modalidade on-line=

durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação 
Presencial) e apresentação do TCC (Artigo ou Monografia). 

Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses.  

Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 

pontos que será feita no final do curso, no encontro presencial. A nota final de cada disciplina 
será calculada da seguinte forma: (AVD=10 + AVP=10) = 20 pontos  2 = Média Final e estará 

/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVP = 

Sobre as AVDs (Avaliações a Distância) = Serão liberadas e disponibilizadas no 
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das 
mensalidades do curso e poderão ser feitas diretamente pelo site/Portal do Alun
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios. 

: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser 
/Portal do Aluno com o prazo de até 03 horas para cada uma. Se 

ter algum problema impedindo o aluno de resolvê
aluno poderá entrar novamente e recomeçá-la, pois somente contará como “pronta” depois 
que o aluno terminar toda a avaliação e confirmar ao final. Assim, o aluno saberá a sua 
nota imediatamente, não precisando aguardar o período para a correção das mesmas.

os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser impressos, 
resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Corre
Rua Moacir Birro, 663, Centro – Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170
deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado 
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja 

) Sobre as AVPs (Avaliações Presenciais) = Serão liberadas e disponibilizadas ao professor 
responsável para aplicação, após a comprovação dos pagamentos efetuados e poderão ser feitas 
de acordo com as modalidades de ensino on-line ou semipresencial, conforme descrição abaixo.

): cada disciplina terá entre 03 a 05 questões de múltipla escolha 
e poderá ser feita num único encontro presencial no final do curso. 

AVP (modalidade semipresencial): serão feitas em 02 encontros presenciais, sendo que, 
AVP1 (1º Encontro) será do 1º ao 5º módulo/disciplina e a AVP2 (2º Encontro) será do 6º 
ao último módulo/disciplina, conforme a quantidade de disciplina de cada curso.

agenda educacional, através do qual estão disponíveis as datas e as 
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais e apresentação de TCC.

line= haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso, 
durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação 
Presencial) e apresentação do TCC (Artigo ou Monografia).  

Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada 
/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10 

ota final de cada disciplina 
2 = Média Final e estará 

/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento.  Ex.: (AVD = 10 + AVP = 

= Serão liberadas e disponibilizadas no site/Portal 
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das 

/Portal do Aluno, sendo que o 
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios.  

: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser 
horas para cada uma. Se 

ter algum problema impedindo o aluno de resolvê-la por completo, o 
la, pois somente contará como “pronta” depois 

nal. Assim, o aluno saberá a sua 
nota imediatamente, não precisando aguardar o período para a correção das mesmas. 

os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser impressos, 
resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Correios para o endereço: 

Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170-002. O aluno 
deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá-las devidamente 
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado que o 
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja 

= Serão liberadas e disponibilizadas ao professor 
amentos efetuados e poderão ser feitas 

ou semipresencial, conforme descrição abaixo. 

: cada disciplina terá entre 03 a 05 questões de múltipla escolha 
 

: serão feitas em 02 encontros presenciais, sendo que, 
AVP1 (1º Encontro) será do 1º ao 5º módulo/disciplina e a AVP2 (2º Encontro) será do 6º 

antidade de disciplina de cada curso. 

através do qual estão disponíveis as datas e as 
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais e apresentação de TCC. 

haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso, 
durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação 



 
b.) Pela modalidade Semipresencial = durante o curso, ocorrerão 02 encontros presenciais, 

conforme descrição abaixo: 
 

1º ENCONTRO = haverá informações sobre o funcionamento do curso, apresentação do TCC e 
avaliações presenciais (do 1º ao 5º módulo) do curso.  
 
2º ENCONTRO = haverá instruções de como fazer o TCC, apresentação do TCC e avaliações 
presenciais (do 6º ao último módulo) do curso. 
 
 
APOIO E SUPORTE PEDAGÓGICO 
 
O aluno poderá contar com o apoio e acompanhamento pedagógico de um professor, de segunda 
a sexta-feira, de 8h às 18h, através do telefone (31) 3865.1401 e e-mail: 
pedagogico@institutoprominas.com.br ou, o para esclarecer todas e quaisquer dúvidas sobre o 
curso e orientações sobre o TCC (artigo ou monografia). 
 
 
TRANCAMENTO DE CURSO 
O trancamento do curso poderá ser feito no momento em que o aluno desejar, uma ou mais 
vezes, desde que o prazo total do trancamento não exceda 06 meses. Após este prazo, caso não 
ocorra a reabertura do curso o mesmo será automaticamente cancelado. Para fazer o 
trancamento é necessário que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o 
pagamento da taxa de trancamento. 
 
 
CANCELAMENTO DE CURSO 
O cancelamento do curso poderá ser feito se necessário. Para fazer o cancelamento é necessário 
que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o pagamento da taxa de 
cancelamento. Após o cancelamento o aluno poderá retornar, mas, deverá fazer uma nova 
matrícula, pagando o valor correspondente à mesma. 
 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
O Certificado de Conclusão de Curso será emitido pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES e 
entregue ao aluno no prazo mínimo de 60 dias, podendo chegar ao máximo em até 150 dias 
(somente em caso de extrema necessidade), após o aluno cumprir com todos os pilares 
obrigatórios para conclusão do curso. 
 
O certificado de Pós-Graduação será enviado via sedex convencional, após o aluno ter quitado a 
taxa da despesa de correios, conforme tabela do estado onde reside. 
 
O Certificado da UCAM – Universidade Candido Mendes atende também todas as exigências da 
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que decidiu usar a avaliação da 
CAPES/MEC, para pontuar, classificar e nomear os candidatos de concurso público. Assim como 
a Secretaria de Educação de Minas Gerais, várias outras Secretarias Estaduais de Educação 
estão exigindo que os candidatos a concursos públicos, sejam Certificados em cursos de Pós-
Graduação lato sensu/especialização, por instituições de ensino superior que tenham cursos de 
Mestrado ou Doutorado com nota superior a 03 pontos. 
 
 
PILARES OBRIGATÓRIOS 
 



Para concluir o curso de Pós-Graduação e receber o certificado da UCAM, o aluno deverá 
cumprir os 06 pilares obrigatórios: 
 

a.) ter no mínimo 06 meses de curso; 
b.) ter sido aprovado em todas as disciplinas com nota mínima de 07 pontos; 
c.) ter sido aprovado na AVP (Avaliação Presencial) com nota mínima de 07 pontos; 
d.) ter quitado todas as parcelas do curso; 
e.) ter entregue toda a documentação exigida (autenticadas em cartório). 
f. ) ter sido aprovado no TCC (artigo ou monografia) com nota mínima de 07 pontos. 
 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

a.) Diploma de curso superior (cópia autenticada em cartório); 
b.) Histórico da Graduação (todas as páginas deverão ser autenticadas em cartório); 
c.) CPF (cópia autenticada em cartório); 
d.) Carteira de identidade (cópia autenticada em cartório) tendo o órgão emissor legível e 

demais informações nela contida; 
e.) Certidão de casamento (se for casado) ou nascimento (se for solteiro) – cópia autenticada 

em cartório; 
f.) 02 fotos (recentes e deverão ser 3 x 4) – favor colocar o nome do aluno no verso das fotos. 

 
Atenção: a Carteira de Motorista, Carteira Funcional, OAB ou CRC não substitui a Carteira de 
Identidade. Todas as autenticações devem ser originais, não será aceita cópia da autenticação. 
 
Caso o aluno não tenha todas as documentações exigidas no ato da inscrição, poderá fazer sua 
matrícula normalmente, sendo que o próprio aluno ficará responsável em nos enviar o restante 
das documentações via correios (carta registrada ou sedex), posteriormente, o mais breve 
possível. 


