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Metodologia: O conteúdo dos programas de qualificação profissional pode ser disponibilizado conforme a evolução do programa, e
em função de sua correspondente carga horária. É apresentado em uma interface diagramada de fácil navegação no Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA. O acesso às videoaulas e materiais extras disponíveis na Biblioteca (e-books) e Videoteca é
bastante intuitivo e proporciona uma experiência de interatividade no processo de aprendizagem a distância. Os programas preveem
a participação do aluno em atividades de interação no AVA. Tais atividades - passíveis de serem comprovadas, podem ocorrer por
meio de conversação em tempo real, fóruns, videoconferências, jogos, aulas participativas, trabalhos em equipe, discussões,
dinâmicas de grupo, estudos de caso ou simulações.
Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a indicação por parte
do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada para acompanhamento do
rendimento dos alunos. A interação é realizada online por meio da plataforma AVA. A tutoria é desenvolvida de modo proativo e
consiste na assistência didática, compartilhamento de informações, troca de experiências, estímulo ao cumprimento dos exercícios
propostos e cooperação visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A tutoria é desempenhada pelo corpo de
tutores da Unieducar e a interação entre tutores, estudantes e administração do curso é preferencialmente online, podendo ser
agendadas ações em outras modalidades (fóruns, videoconferências, chats, etc.). A tutoria efetiva encaminhará módulos de
conteúdos com atividades avaliativas semanalmente, para que o estudante possa complementar os estudos quanto ao tema
desenvolvido no curso.
Avaliação/Certificação: Nos cursos, a avaliação é qualitativa e múltipla. A nota da avaliação final pode contemplar fatores e formas
de avaliação diversas, tais como a elaboração de atividades complementares durante e ao término do programa, bem como a
frequência e participação em eventos de conversação em tempo real, nas quais são observadas as contribuições de ordem teórica e
prática, além de outras modalidades de avaliação individual. A geração do certificado eletrônico é condicionada à verificação de
aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) nas atividades e avaliação. Todos os cursos contam com ferramenta de
avaliação de conteúdo (aprendizagem) e institucional, que somente é disponibilizada após transcorrido o prazo mínimo
correspondente à carga horária certificada.
Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos específicos
por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- AVA, envolvendo rotinas de Design Instrucional adequadas aos assuntos abordados.
Materiais Didáticos: Os conteúdos programáticos são lastreados em materiais didáticos constantemente atualizados. Dentre os
objetos de aprendizagem podem ser disponibilizados videoaulas; livros eletrônicos (e-books); testes; além de conteúdos extras com
material relacionado.
Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria especializada - com uma
infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de apoio
Administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos com registros de chamados e/ou por meio telefônico, conforme o
caso. O AVA utilizado pela Unieducar é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada permanentemente, e permite, dentre
outras facilidades, o acompanhamento das horas de estudo a distância e também presencial, conforme o caso.
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Sobre a Instituição de Ensino: Desde 2003 a Unieducar Universidade Corporativa atua com a idoneidade e credibilidade atestada
por diversos órgãos públicos, e empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores
universitários de todo o Brasil. Somos cadastrados junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do
Governo Federal - como fornecedores de cursos e treinamentos junto à Administração Federal. A Unieducar é associada à ABED –
Associação Brasileira de Educação a Distância e à IELA - International E-Learning Association. Atendemos mediante Nota de
Empenho a todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, emitindo a respectiva documentação fiscal (Nota Fiscal de
Prestação de Serviços Eletrônica) vinculada às matrículas.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO DO PROGRAMA: Exame de Ordem - OAB - Penal Completo
CARGA HORÁRIA: 0 horas
PRAZO MÍNIMO PARA CONCLUSÃO: 0 dias
PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO: 30 dias
OBJETIVOS GERAIS:
O Exame de Ordem da OAB é a avaliação que possibilita aos bacharéis em Direito atestarem sua aptidão ao exercício da
advocacia. O curso abrange um panorama completo do Direito Penal, desde a aplicação da lei penal, a tipicidade, a ilicitude, a
culpabilidade, o concurso de pessoas, as penas e suas aplicações, e os tipos de crimes até a questão da violência
doméstica, dos crimes hediondos e crimes de trânsito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao estudioso na área uma visão abrangente sobre os temas elencados no Conteúdo
Programático.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Acentuação Gráfica: regras básicas (proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e monossílabos)
Acentuação Gráfica: regras afetadas pela reforma e o fim do trema
Acentuação Gráfica: exercícios
Uso do HÍFEN com prefixos
Uso do HÍFEN
Uso do HÍFEN: exercícios
O regime jurídico administrativo
Princípios do regime jurídico administrativo ? parte I
Princípios do regime jurídico administrativo ? parte II
Organização administrativa
Ato administrativo
Atividades administrativas ? parte I (serviço público)
Atividades administrativas ? parte II
Teoria geral do processo ? processo administrativo disciplinar
Agentes públicos
Licitações públicas
Contratos administrativos
Intervenção do Estado na propriedade privada
Bens públicos
Responsabilidade civil extracontratual do Estado
O controle da legalidade da administração pública
Parte geral: lei de introdução ao código civil e pessoas
Parte geral: domicílio e bens
Parte geral: fatos jurídicos, defeitos do negócio jurídico
Parte geral: simulação, invalidade do negócio, ato ilícito, prescrição, decadência e prova
Obrigações em geral e modalidades
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Obrigações: transmissão, adimplemento e extinção
Obrigações: extinção e inadimplemento
Obrigações e contratos
Contratos em geral
Contratos em espécie: compra e venda
Contratos em espécie: contrato estimatório, doação e locação
Contratos em espécie: empréstimo, empreitada, depósito e mandato
Contratos em espécie: fiança, transporte e seguro
Direito das coisas: posse e propriedade em geral
Aquisição da propriedade e direitos de vizinhança
Condomínio, propriedade resolúvel , propriedade fiduciária e direitos reais sobre coisa alheia
Usufruto e direitos reais de garantia
Direito de família - casamento e divórcio
Direito de família - filiação, colocação em família substituta e poder familiar
Direito de família: regime de bens e união estável
Direito de família: alimentos e tutela
Direito de família: alimentos e tutela ? sucessão em geral
Sucessão em geral e sucessão legítima
Sucessão testamentária I
Sucessão testamentária e responsabilidade civil
Empresário
Teoria geral das sociedades
Sociedades em espécie
Sociedades em espécie
Títulos de crédito
Recuperação da empresa
Falência
Contratos mercantis
Propriedade industrial
Concorrência e consumidor
Direitos e garantias fundamentais
Nacionalidade
Direitos políticos
Divisão espacial do poder ? organização do Estado: a Federação
A organização dos poderes ? poder legislativo da União I
A organização dos poderes ? poder legislativo da União II
Imunidades parlamentares
Processo legislativo constitucional ? lei complementar e ordinária
Processo legislativo constitucional das medidas provisórias
Processo legislativo constitucional
Poder executivo
Controle de constitucionalidade de leis e atos normativos
Controle de constitucionalidade ? controle difuso realizado pelo poder judiciário
Controle de constitucionalidade II
Controle de constitucionalidade III
História do direito do trabalho
A Constituição Federal de 1988
Teoria geral do Direito do Trabalho
Teoria geral do Direito do Trabalho II
Contrato individual de trabalho
Elementos do contrato de trabalho
Sujeitos do contrato individual de trabalho
Tipos de trabalhadores
O empregador
Remuneração e salário
Componentes da remuneração
Duração do trabalho
Aspecto passivo da duração do trabalho
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Alteração das condições de trabalho e suspensão da prestação do trabalho
Terminação do contrato de trabalho
Terminação do contrato de trabalho II
Terminação do contrato de trabalho III
Obrigações decorrentes da admissão e cessação do contrato de emprego
Evolução da proteção à relação de emprego
Normas especiais de tutela do trabalho e profissões regulamentadas
Flexibilização, terceirização e cooperativas
Direito coletivo do trabalho
Estrutura sindical, conflitos coletivos e suas soluções
Direito Internacional público
Sujeitos e fontes de Direito Internacional público
Tratados
Direito do estrangeiro
Mercosul e União Européia
Direito Penal - noções gerais
Aplicação da Lei Penal
Tipicidade
Ilicitude
Culpabilidade
Concurso de pessoas
Penas e suas aplicações
Sursis, livramento condicional e efeitos da condenação
Extinção da punibilidade
Crimes contra a vida I
Crimes contra a vida II
Lesão corporal
Crimes contra a honra
Crimes contra o patrimônio I ? furto e roubo
Crimes contra o patrimônio II ? extorsões
Apropriação indébita, estelionato, receptação e disposições gerais
Crimes contra a dignidade sexual
Crimes funcionais
Contravenções penais - Lei n. 3.688/41
Abuso de autoridade ? Lei n. 4.898/65
Violência doméstica contra a mulher
Crimes da Nova Lei de Drogas
Crimes hediondos
Crimes de tortura
Crimes no Código de Trânsito Brasileiro - Lei n. 9.503/97
Ação e processo
Formação, suspensão, extinção e saneamento do processo
Competência
Competências, atos processuais e nulidades/invalidades
Partes, intervenção de terceiros, litisconsórcio
Classificação de litisconsórcio e petição inicial
Rito sumário
Defesa do réu
Provas
Recursos
Agravos
Apelação
Embargos declaratórios e embargos infringentes
Recurso especial e recurso extraordinário
Recurso adesivo, ação rescisória e recurso ordinário
Juizados especiais estaduais e federais
Execução ? noções gerais
Processo de execução I
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Processo de execução II
Defesa do executado
Processo cautelar
Cautelar e antecipação de tutela
Procedimentos especiais
Procedimentos especiais I
Procedimentos especiais II
Linhas introdutórias I
Linhas introdutórias II
O inquérito policial I
Inquérito policial II
Atos processuais
Ação penal I
Ação penal II
Jurisdição e competencia
Competencia Ratione Loci I
Competencia Ratione Loci II
Prisão temporária, prisão em flagrante e prisão domiciliar
O novo regime da prisão preventiva
Medidas cautelares diversas da prisão e concessão de liberdade provisória com ou sem fiança
Teoria geral das provas
Provas em especie
Questões e processos incidentes I
Questões e processos incidentes II
Questões e processos incidentes III
Procedimento Penais
Procedimento do júri
Teoria geral dos recursos
Apelação
Recurso em sentido estrito
Habeas corpus
Revisão criminal
Tributo e espécies tributárias
Competência e capacidade tributária
Princípios constitucionais tributários
Imunidades tributárias
Imunidades tributárias II
Crédito tributário
Formas de suspensão do crédito tributário
Formas de extinção do crédito tributário I
Formas de extinção do crédito tributário II
Formas de exclusão do crédito tributário
Estrutura e organização da justiça do trabalho
Jurisdição e competência
Princípios do processo, atos, termos e prazos
Teoria geral da ação trabalhista I
Teoria geral da ação trabalhista II
Dissídios individuais I
Dissídios individuais II
Dissídios individuais III
Prova
Ritos procedimentais: sumaríssimo e de alçada
Sentença, coisa julgada e recursos
Execução trabalhista e ações especiais
Lei 8906/94 - Estatuto da Advocacia
Continuação da lei 8906/94 ? Estatuto da Advocacia
Código de ética e disciplina da OAB I
Código de ética e disciplina da OAB
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Regulamento geral do estatuto da advocacia e da OAB
Peças processuais na fase policial
Peças processuais na fase policial II
Peças processuais na fase acusatória I
Peças processuais na fase acusatória e judicial
Fase recursal
Recurso de apelação
Embargos de Declaração
Embargos infringentes e de nulidade e ação de revisão criminal
Recurso extraordinário e recurso especial
Recurso de agravo em execução
Resolução de questões I
Resolução de questões II
Execução de obrigação de soma em dinheiro
Resolução de Questões de Direito Administrativo
Resolução de Questões de Direito Civil
Resolução de Questões de Direito Constitucional
Resolução de Questões de Direito Processual do Trabalho
Resolução de Questões de Direito Tributário 01
Resolução de Questões de Direito Tributário 02
Resolução de Questões de Direito do Trabalho
Resolução de Questões de Direito Processual Civil 01
Resolução de Questões de Direito Processual Civil 02
Direitos Humanos: considerações gerais
Os Sistemas Global e Americano de Proteção dos Direitos Humanos - Parte 1
Os Sistemas Global e Americano de Proteção dos Direitos Humanos - Parte 2
Direitos Humanos no Brasil
Criança e adolescente: sujeitos de Direitos Fundamentais
Políticas de atendimento e medidas aplicáveis a criança e ao adolescente
Justiça da infância e juventude e procedimentos relativos
Crimes e Infrações Administrativas
Introdução ao Direito do Consumidor
Proteção da vida e da saúde do consumidor
Práticas comerciais
Proteção Contratual
Sanções legais às violações do Código de Defesa do Consumidor
Jusnaturalismo
Positivismo Jurídico
Pós-positivismo Jurídico
Interpretação do Direito
Integração do Direito
Proteção Jurídica do Meio Ambiente I
Proteção Constitucional do Meio Ambiente I
Proteção Constitucional do Meio Ambiente II
Competências em Matéria Ambiental I
Competências em Matéria Ambiental II
Política Nacional do Meio Ambiente I
Política Nacional do Meio Ambiente II
Proteção Jurídica do Meio Ambiente II
Princípios de Direito Ambiental I
Princípios de Direito Ambiental II
Espécies de Meio Ambiente I
Espécies de Meio Ambiente II
Responsabilidade Civil Ambiental - Parte I
Responsabilidade Civil Ambiental - Parte II
Responsabilidade Administrativa Ambiental - Parte I
Responsabilidade Administrativa Ambiental - Parte II
Responsabilidade Penal e Crimes Ambientais - Parte I
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Responsabilidade Penal e Crimes Ambientais - Parte II
Unidades de Conservação - Parte I
Unidades de Conservação - Parte II
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