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2. EMENTA:
Teoria da Pena: histórico, sistema e espécie, circunstâncias, reincidência, suspensão condicional,
livramento condicional, sistemas penitenciários. Ação Penal. Medidas de Segurança. Extinção da
Punibilidade. Prescrição. Reabilitação.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- Promover a continuidade acerca dos estudos referentes a teoria e a dogmática da Parte Geral do Direito
Penal. Assim como refletir sobre a efetividade e o impacto do Sistema de Justiça Criminal a partir da
operabilidade da Teoria da Pena, e consequentemente do Direito Penal no contexto social brasileiro.
- Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória com base
na doutrina e jurisprudência.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
-Propiciar ao aluno conhecer e discutir o conteúdo programático a partir do Direito Penal a fim de
aprimorar o conhecimento numa perspectiva técnica e humanística, além de prepará-lo para interagir
com os outros ramos do Direito.
- Compreender a dogmática do Direito Penal, bem como, entender sua importância para o direito e para
sociedade;
- Capacitar o acadêmico à compreensão, interpretação e interação do Direito Penal com os demais
ramos do Direito Pátrio, no ponto de vista abstrato positivado e frente aos atos e fatos jurídicos
concretamente considerados;
- Capacitar o acadêmico a entender cientificamente as características das normas constitucionais, a sua
posição no processo legislativo, a sua regência sobre as demais normas;

5. CONTEÚDOS:
5.1 -PRIMEIRA ETAPA
5.1.1 – CONTEÚDOS REMOTO (20 horas)
Teoria Geral da Pena: conceito de pena fundamentos da pena teorias acerca do crime e da punição,
cominação das penas; Penas Privativas de Liberdade, Modelos prisionais, Regime inicial,
fundamentação e progressão no cumprimento da pena, Critérios para a regressão a regime mais
rigoroso, Regime fechado, Regime semiaberto; Penas Restritivas de Direitos, Conceito e natureza
jurídica das penas restritivas de direitos, Requisitos subjetivos à concessão das penas alternativas,
Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, Interdição temporária de direitos.
5.1.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10 horas)
Teoria Geral da Pena: conceito de pena fundamentos da pena teorias acerca do crime e da punição,
cominação das penas; Penas Privativas de Liberdade, Modelos prisionais, Regime inicial,
fundamentação e progressão no cumprimento da pena, Critérios para a regressão a regime mais
rigoroso, Regime fechado, Regime semiaberto; Penas Restritivas de Direitos, Conceito e natureza
jurídica das penas restritivas de direitos, Requisitos subjetivos à concessão das penas alternativas,
Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, Interdição temporária de direitos.

5.2 -SEGUNDA ETAPA
5.2.1 – CONTEÚDOS REMOTO (20 horas)
Pena Pecuniária, Conceito e destinação da multa, Critério para a individualização da pena de multa,
Multa como dívida de valor; Pena de Multa; Livramento Condicional Conceito de livramento
condicional, natureza jurídica e aspectos históricos, Revogação do livramento condicional; Medidas de
Segurança, Conceito e natureza jurídica; Sistemas de aplicação da pena e da medida de segurança,
Detração e medida de segurança; Ação Penal, Conceito de ação penal, Princípios que regem a ação
penal pública incondicionada; Extinção da Punibilidade Conceito de extinção da punibilidade
Condições objetivas de punibilidade; Reabilitação.
5.2.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10 horas)
Pena Pecuniária, Conceito e destinação da multa, Critério para a individualização da pena de multa,
Multa como dívida de valor; Pena de Multa; Livramento Condicional Conceito de livramento
condicional, natureza jurídica e aspectos históricos, Revogação do livramento condicional; Medidas de
Segurança, Conceito e natureza jurídica; Sistemas de aplicação da pena e da medida de segurança,
Detração e medida de segurança; Ação Penal, Conceito de ação penal, Princípios que regem a ação
penal pública incondicionada; Extinção da Punibilidade Conceito de extinção da punibilidade
Condições objetivas de punibilidade; Reabilitação.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do
processo de aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos e

atividades disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à
sinergia entre as estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do seu
cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por equipes e
a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais
eficazes de desenvolvimento de competências. Será
adotado
o
modelo de sala de aula
invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente virtual e adaptação do acadêmico as
metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e execução de projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e
considerando os cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o
tempo de estudo do acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem. Partindo do princípio da
utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas, a metodologia poderá ser
utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no PRESENCIAL, podendo ainda ser aplicada
na modelagem hibrida, em que é considerada a mesclagem entre os dois modelos.

7. RECURSOS DE ENSINO:
Plataforma Virtual

Sala Configuração Flexível

Práticas em campo

Kit Multimídia

Laboratórios (agendar)
Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
 1ª Etapa:
 Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
 Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.



2ª Etapa:
Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.

2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)

9. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:

Conforme prévio acordo com a professora.
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12. LEITURA COMPLEMENTAR:
HOFFMEISTER, Fernanda Xavier. Avaliação de mulheres privadas de liberdade: personalidade e
maternidade. 2016. 54 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, 2016.
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13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pela professora. A programação das
aulas corresponde a prévio cronograma carga horária da disciplina.

