A Universidade Candido Mendes tem como mantenedora a Sociedade Brasileira de Instrução, a mais
antiga instituição particular de ensino superior do país, fundada em 1902 pelo Conde Candido Mendes
de Almeida, juntamente com a Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Em 1919, foi criada a Faculdade
de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, a primeira escola superior de Economia do Brasil.
A Academia transforma-se, nos anos 50, na Escola Técnica de Comércio Candido Mendes, dedicada
exclusivamente ao ensino médio. Na mesma década, Candido Mendes de Almeida Junior cria a Faculdade
de Direito Candido Mendes, sediada no Convento do Carmo, na Praça XV de Novembro, instaurando
um padrão de excelência na área das ciências jurídicas e sendo precursora no ensino da prática forense.
Nos anos 60, o atual reitor, Candido Mendes, inaugura o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
Janeiro – IUPERJ, dedicado à pós-graduação stricto sensu, com mestrado e, posteriormente, doutorado
em Ciência Política e Sociologia. A qualidade do ensino e do programa de pesquisas desenvolvidos no
IUPERJ tem reconhecimento nacional e internacional.
Na década de 1970, a então Faculdade Candido Mendes se expande para Ipanema e desenvolve programas
de formação técnico-científica e cursos de Administração de Empresas, que dão origem aos campi de
Campos dos Goytacazes e de Nova Friburgo. Também em Ipanema, foi criado o Centro Cultural Candido
Mendes, que se tornou ponto de referência da cultura carioca e foi pioneiro em uma série de iniciativas
nas áreas de cinema, teatro, artes plásticas, poesia, vídeo e ensino de extensão.
A partir de 1997, ano em que a Candido Mendes é credenciada, por decreto presidencial, como
universidade especializada em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, novos cursos e campi são criados,
entre os quais as unidades da Tijuca, do Centro (Pio X), de Padre Miguel, de Jacarepaguá e do Méier, além
das de Niterói e Araruama, no estado do Rio de Janeiro, e de Vitória, no Espírito Santo.
Em 2001, surge o Instituto de Humanidades, integrando ensino, pesquisa e extensão, com amplo
programa de iniciação científica. Agrega dois centros de estudos e cursos de graduação, nas modalidades
de bacharelado e licenciatura, e de pós-graduação, em Ciências Sociais, História, Letras, Fotografia, Arte e
Cultura, Turismo e Relações Internacionais.
A Universidade Candido Mendes destaca-se das suas congêneres por ser uma instituição historicamente
comprometida com a excelência nas atividades de pesquisa e pós-graduação, mantendo centros e institutos
de pesquisa, sete programas de mestrado e dois de doutorado, bem como dezenas de cursos de pósgraduação lato sensu. Publica seis revistas acadêmicas.
A instituição inaugurou, a partir de 2011, novos campi em diferentes regiões do Rio de Janeiro, como,
por exemplo, as unidades de Santa Cruz e Bangu, na Zona Oeste, e as unidades da Penha e de Guadalupe,
ambas situadas na Zona Norte da cidade.

Distribuídas por um total de 16 unidades com 21 cursos de graduação e diversos outros nas modalidades
sequencial e tecnológica, as atividades da Universidade Candido Mendes, apoiada em mais de um século
de tradição e excelência, em que se firmou como referência nacional e internacional em Ciências Humanas
e Sociais, reúnem mais de 20 mil estudantes e 1.000 professores e pesquisadores.

São objetivos primordiais do curso, estudar o Novo Código Processo Civil, instrumentalizando melhor o
profissional do Direito, aperfeiçoando o seu conhecimento científico, permitindo a pesquisa jurídica e
finalmente, consolidar os principais pontos do Direito Processual, com ênfase nos Direitos Processual
Civil, Penal, Tributário e do Trabalho. Também o curso fará referência ao FPPC, ou seja, aos enunciados
do Fórum Permanente de Processualistas Civis que são marcos de interpretação do novo CPC.

As legislações passaram por profunda transformação, modernizando institutos antigos e trazendo
novidades. Diante disso há uma forte necessidade de um estudo aprofundado das alterações e críticas dos
retrocessos.
Serão abordados os principais temas do Direito Processual, a partir de uma perspectiva interdisciplinar
entre as disciplinas, de forma a proporcionar ao aluno um conhecimento atual e profundo de toda a
legislação, teoria e prática das respectivas áreas.
O curso de Direito Processual foi concebido a partir de quatro grandes áreas de concentração: Processo
Civil, Processo do Trabalho, Processo Penal e Processo Tributário – a partir das quais se desenvolvem as
disciplinas que compõem o currículo do curso, com ênfase em Processo Civil.
O curso pretende abordar o Novo Código Processo Civil, após mais de quatro anos de tramitação
legislativa, observando-se que a novel legislação foi debatida e aprovada inteiramente no regime
democrático, bem como abordar, igualmente, questões conflitantes relacionadas ao Direito Processual e
desenvolver nos Alunos uma visão crítica do sistema jurídico, concentrando-se nos conteúdos mais
relevantes do processo, já que é preciso construí-lo e redefini-lo, comparando-o ao CPC-1973.
O Curso desenvolverá habilidades necessárias ao Aluno, especialmente ao Aluno Advogado que deve ser
crítico do conhecimento científico, já que nesse estágio, todos os operadores do direito estão ávidos a
compreender, o mais rápido possível, o novo CPC, bem como aplicá-lo na sua atividade profissional.
Desse modo, reunimos um corpo docente de qualidade composto por renomados juristas da área
processual, Desembargadores, Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos e Advogados,

experientes Especialistas, Mestres e Doutores, permitindo a análise mais profunda do Novo Código de
Processo, com seus reflexos e alterações mais significativas.

Profissionais com curso superior completo, Magistrados, Membros do Ministério Público, Defensores
Públicos, Procuradores, Advogados, Docentes e demais interessados na área do Direito Processual.

MÓDULO
Introdução ao Direito Processual Civil.
Processo e Direitos Fundamentais.
Constituição e o Processo. Hermenêutica e Interpretação.
Princípios e sua compatibilização ao novo modelo do Processo Civil Brasileiro.
Novos Princípios.
Mediação e Conciliação.
Estudo da Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
MÓDULO
Tópicos de Processo Civil I:
Conhecimento, Tutelas de Urgência e Cautela.
Tópicos de Processo Civil II:
Execução. Processo Eletrônico
MÓDULO
Tópicos de Processo Civil III:
Procedimentos Especiais.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Recursos Cíveis e suas alterações com o CPC 2015.
MÓDULO
Tópicos de Processo Penal e de Recurso Penal.
Tópicos de Processo do Trabalho e de Recurso do Trabalho. Lei 13.015/2014 ( Recursos Repetitivos ).

Processo Tributário Administrativo e Judicial.
Lei 13.043/2014 que altera a regra de competência para a execução fiscal federal.
MÓDULO
Metodologia da Pesquisa
Didática do Ensino Superior
Orientação de Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso)
REFERÊNCIAS DE LEGISLAÇÃO
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (edição recente).
BRASIL. Novo Código de Processo Civil.
BRASIL. Código Processo Penal.
BRASIL. Código Processo do Trabalho.
BRASIL. Código Tributário Nacional.
BRASIL. Legislação Atualizada nas Matérias Pertinentes a Pós-graduação
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A Universidade Candido Mendes, em agosto de 2012, obteve recredenciamento pelo MEC – Ministério
da Educação, por mais 10 anos. Sua avaliação totalizou 4 pontos, cujo o conceito máximo é 5 . A
Comissão Avaliadora esteve na Unidade Centro e sua avaliação considerou aspectos como ensino,
pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente.
Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos estão de acordo com a Resolução nº 01, de 08/07/2007
do MEC/CNE.
A UCAM é credenciada para cursos de pós-graduação a distância pela Portaria do MEC n°. 1.282, de 26
de outubro de 2010.
- Educação a Distância. Os mesmos professores. A mesma aula. O mesmo diploma.
Ao concluir do seu curso, você receberá o mesmo diploma dos cursos de Pós-Graduação presenciais da
Universidade Candido Mendes, instituição privada com mais de 110 anos de solidez e tradição no ensino
superior.
Além da metodologia avançada, os conteúdos dos cursos de Pós-Graduação a distancia da Universidade
Candido Mendes estão alinhados às exigências do mercado, garantindo elevado padrão de qualidade e
atualidade no material didático.
A Universidade, reconhecida por sua inovação e pioneirismo, que tem mais de 110 anos de tradição,
realizou convênios para a Educação a Distância em diversas regiões do Brasil, oferecendo assim seus cursos
de Pós-graduação.
Com os novos locais para aula estudantes de diversas regiões do país terão a chance de chegar cada vez
mais longe, sem sair de suas cidades, e, ainda, poderão usufruir de uma metodologia de ensino inovadora
e cursos de alta qualidade.
- Professores
O nosso corpo docente é formado por professores altamente qualificados em sua área do saber e ampla
experiência profissional sendo:
75% Mestres e Doutores
25% livre-docentes especialistas, com ampla experiência acadêmica na sua área de atuação.
São docentes que fazem parte do seleto quadro de uma das mais prestigiosas Universidades do Brasil.

O conteúdo disponível aos alunos é construído com este padrão de excelência, que une a moderna linha
pesquisa aplicada a uma nova visão metodológica de ensino.
- Dúvidas
Na Universidade Candido Mendes, o aluno não pode permanecer dúvidas, além do Professor de cada
disciplina, temos um Coordenador Pedagógico da Pós-Graduação sempre à disposição para esclarecer os
questionamentos, tudo no escopo de garantir ao aluno um maior diálogo com a Instituição.
Por isso sempre solicitamos aos alunos que dúvidas relacionadas a matéria ministrada em sala de aula
sejam encaminhadas ao Professor e com cópia para a Coordenação Pedagógica.
O e-mail da Coordenação para dúvidas:
ucam.poscoordenacao@gmail.com e/ou duvidas.ucam@gmail.com

Sugestões e Críticas
E-mail: ucam.poscoordenacao@gmail.com

