PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Direito Penal III
Professora: Msc. Roberta Rayza Silva de
Mendonça
CH Teórica:
CH Prática:
Pré-requisito(s):
Período: 5º

Código:
E-mail: roberta.mendonca@unirios.edu.br
CH Total: 60h

Créditos: 03

Período Letivo: 2021.1

2. EMENTA:
Crimes contra a pessoa. Crimes contra o Patrimônio. Crimes contra a Propriedade Imaterial. Crimes
contra a Organização do Trabalho. Crimes contra o Sentimento Religioso e o Respeito aos Mortos.
Crimes contra o Costume. Crimes contra a Família.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos
jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo ordenado
professor-aluno e aluno-professor;
- Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória com base
na doutrina e jurisprudência.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- A presente disciplina inicia os estudos do Direito Penal em sua Parte Geral, especialmente estudando
os crimes contra a pessoa. crimes contra o patrimônio. crimes contra a propriedade imaterial. crimes
contra a organização do trabalho. crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. crimes
contra o costume. crimes contra a família.

5. CONTEÚDOS:
5.1 -PRIMEIRA ETAPA
5.1.1 – CONTEÚDOS REMOTO (20 horas)
- Crimes contra a pessoa, homicídio e homicídio culposo, Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
e Aborto, Das lesões corporais e periclitação da vida e da saúde; Crimes contra o Patrimônio, Da rixa
e dos crimes contra a honra; Crimes contra a liberdade pessoal: Constrangimento ilegal, ameaça,
sequestro e cárcere privado, redução a condição análoga à de escravo; Dos crimes contra a propriedade
imaterial: dos crimes contra a propriedade intelectual, dos crimes contra o privilégio de invenção, dos
crimes de concorrência desleal
5.1.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10 horas)
- Crimes contra a pessoa, homicídio e homicídio culposo, Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
e Aborto, Das lesões corporais e periclitação da vida e da saúde; Crimes contra o Patrimônio, Da rixa
e dos crimes contra a honra; Crimes contra a liberdade pessoal: Constrangimento ilegal, ameaça,
sequestro e cárcere privado, redução a condição análoga à de escravo; Dos crimes contra a propriedade
imaterial: dos crimes contra a propriedade intelectual, dos crimes contra o privilégio de invenção, dos
crimes de concorrência desleal
5.2 -SEGUNDA ETAPA
5.2.1 – CONTEÚDOS REMOTO (20 horas)
- Dos crimes contra a organização do trabalho: introdução, atentado contra a liberdade de trabalho,
atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, atentado contra a liberdade
de associação, paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, paralisação de
trabalho de interesse coletivo; Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos;
Dos crimes contra a dignidade sexual: dos crimes contra a liberdade sexual, dos crimes sexuais contra
vulnerável; Dos crimes contra a família: dos crimes contra o casamento, dos crimes contra a assistência
familiar.
5.2.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10 horas)
- Dos crimes contra a organização do trabalho: introdução, atentado contra a liberdade de trabalho,
atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, atentado contra a liberdade
de associação, paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, paralisação de
trabalho de interesse coletivo; Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos;
Dos crimes contra a dignidade sexual: dos crimes contra a liberdade sexual, dos crimes sexuais contra
vulnerável; Dos crimes contra a família: dos crimes contra o casamento, dos crimes contra a assistência
familiar.

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
Práticas em campo

Sala Configuração Flexível
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.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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v.2. São Paulo: Saraiva, 2014.
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CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012.
CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo. Prática Forense penal. São Paulo: Saraiva, 2011
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JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 2: Parte especial: dos crimes contra pessoas e dos crimes
contra o patrimônio. São Paulo: Saraiva, 2009.
JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2009.

MIRABETE, Júlio Fabrini; FABRINI, Renato. Manual de Direito Penal: parte especial. v.3. São
Paulo: Atlas, 2012.
QUEIROZ, Paulo. Curso de direito penal: Parte especial. v.2. Salvador: Juspodivm, 2013.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:
PEREIRA, Júnia Sales; MIRANDA, Sonia Regina. Laicização e Intolerância Religiosa: desafios para
a História ensinada. Educ. Real., Porto Alegre , v. 42, n. 1, p. 99-120, Mar. 2017 .
MARTINS, Adriele. Violência sexual contra crianças: a proteção integral e a materialidade . dos
crimes sexuais. 2017. 123 f. Mestrado em Serviço Social. Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –PUCRS, 2017.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pela professora. A programação das
aulas corresponde a prévio cronograma carga horária da disciplina.

