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“Aprova o Relatório de adequação 
do Corpo Docente do Curso de 
Direito do Centro Universitário 
Campo Real – Campus Irati”. 

 
 
O Centro Universitário Campo Real, mantido pela UB Campo 
Real Educacional S/A, por intermédio da Pró–Reitoria 
Acadêmica, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Aprovar o relatório de adequação do corpo docente do 
Curso de Direito do Centro Universitário Campo Real, 
Campus Irati. 

 
 
 

                                    Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.  
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O instrumento de avaliação dos cursos de graduação proporciona força vital ao 

PPC e sinaliza uma relação harmoniosa entre a Diretriz Curricular Nacional (DCN), o 

contexto regional, o perfil profissional do egresso, as habilidades e competências a serem 

desenvolvidas, a bibliografia dos cursos e a elaboração de processos que propiciam uma 

aprendizagem a promover sentido e significado ao estudante. A caracterização de práticas 

exitosas promovidas pelos docentes e pela IES evidenciam esses instrumentos que 

fortalecem o processo de ensino-aprendizagem. 

Essas mudanças são reais aos estudantes através do plano de ensino 

aprendizagem. Este é uma ferramenta de diálogo entre o orientador de aprendizagem 

(docente) e o aprendiz (discente), e também, é um documento a elencar temas, atividades 

e questões a serem debatidas no decorrer das aulas. Este olhar do instrumento de avaliação 

para o ato de autorização do curso de graduação estabelece um conjunto de ações, que 

deve ser a cargo do NDE, relativos à construção de ênfases das ações do curso que 

permitirão atender aos critérios de análise que são estabelecidos para analisar os objetivos 

de avaliação dos instrumentos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento (indicadores). 

Na construção desse instrumento há a necessidade de criar relatórios semestrais 

que servirão de evidências necessárias para atender aos padrões de qualidade 

estabelecidos nos indicadores dos instrumentos de avaliação de cursos. Com isso, tornam-

se necessário relatórios que demonstram e justificam: 

1. Titulação do corpo docente e experiência fora do magistério superior e o 

seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para 

analisar os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua relevância 

para a atuação profissional e acadêmica do discente, e fomentar o raciocínio 

crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta, 

proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta, relacionando-os aos 

objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e incentivar a produção do 

conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e da publicação. 

2. Regime de trabalho do corpo docente do curso, as atividades 

desenvolvidas na IES e a relação com o atendimento integral da demanda, 

considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação 

no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de 

aprendizagem. 



3. A Experiência profissional do corpo docente e sua capacidade para 

apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de 

aplicação da teoria ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao 

fazer profissional, manter-se atualizado com relação à interação conteúdo e 

prática, promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto 

laboral e analisar as competências previstas no PPC considerando o conteúdo 

abordado e a profissão. 

4. A experiência na docência no ensino superior e a demonstração da sua 

capacidade para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos 

alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, 

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 

curriculares, elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, 

utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período, 

exercer liderança e ter sua produção reconhecida. 

5. Interação entre docentes e Coordenador de Curso de forma não-presencial 

6. Desempenho dos professores em sala de aula. 

 

O atualizado relatório é um componente indutor da construção da análise de 

informações de forma a ser absorvido e observado pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do Curso de Direito de caráter contínuo e formativo do curso, alinhado a uma 

avaliação qualitativa integrada com as ações estratégicas do Centro Universitário Campo 

Real Campus Irati. 

 

2. OBJETIVO GERAL  

 

Analisar, avaliar, debater e construir um relatório, considerando o perfil do 

egresso constante no PPC do curso, para demonstrar e justificar a relação entre o corpo 

de professores e a sua experiência profissional para educação presencial e seu 

desempenho, de modo a distinguir a capacidade de docente e de gestão acadêmica no 

contexto do curso de Direito do Centro Universitário Campo Real Campus Irati. 

O presente documento baseia-se nos relatórios realizados pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) da IES, nas discussões realizadas em colegiado e em NDE e nos 



documentos docentes, proporcionando uma modelagem qualitativa do curso com os 

seguintes objetivos específicos: 

 

➔ Fortalecer a função do NDE na gestão do PPC do curso; 

➔ Promover uma cultura de avaliação qualitativa dos docentes respeitando 

os indicadores de qualidade da avaliação institucional do curso; 

➔ Promover oportunidades de discussões formativas com o NDE, buscando 

assegurar a qualidade acadêmica do curso ofertado; 

➔ Buscar, de maneira constante e permanente, relatórios voltados para 

atender aos critérios de análise da avaliação institucional. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o artigo 3º, das DCN, “O curso de graduação em Direito deverá 

assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das 

formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão 

crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, 

indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da 

cidadania. 

Neste contexto, os conteúdos curriculares do curso, devem estar contemplados e 

deverão se apresentar atualizados no PPC, com as respectivas cargas horárias adequadas 

com o perfil do egresso e consonante com a legislação pertinente. Estes conteúdos 

curriculares devem se apresentar coerentes na articulação da teoria e prática, em 

complexidade crescente articulada ao longo do curso e garantindo as condições para que 

o egresso apresente as habilidades e competências descritas na diretriz curricular. 

Os planos de ensino do curso devem apresentar uma bibliografia atualizada e 

adequada aos conteúdos curriculares propostos, sendo a abrangência dos títulos indicados 

nas bibliografias básica e complementar coerente com a formação almejada para o 

profissional definido no perfil do egresso e com a metodologia de ensino e aprendizagem 

desenvolvida em cada disciplina. 



De maneira a conseguir obter esse objetivo, o corpo docente do curso deve 

dominar os conteúdos escolhidos para abrangência, bem como, se identificar com o perfil 

do egresso, sendo, para tanto, um corpo docente compromissado com o exercício da 

cidadania, dos direitos democráticos, com capacidade de argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos. Que tenha perfil par a resolução de conflitos e que 

respeite a diversidade, os direitos humanos, a democracia de forma reflexiva e com 

postura crítica. Não há como se construir um egresso humanista com aptidão para o 

exercício da democracia com professores que não tenham este perfil. 

O perfil do corpo docente do curso, foi pensado de forma que cada docente tenha 

a contribuição em sua máxima qualidade do que poderia ofertar, em relação à experiência 

na docência no ensino superior, é um corpo docente experiente e com muita experiência 

profissional, mostrando que a qualidade na didática é acompanhada pelos anos dedicados 

à profissão docente superior. O tempo de vínculo com a IES, é evidenciado que traz ao 

corpo docente o conhecimento sobre a filosofia da instituição e o conhecimento do perfil 

da região. 

O quadro docente é composto por profissionais da área das ciências sociais 

aplicadas, área de humanas e um profissional da área da saúde, proporcionando a 

interdisciplinaridade e uma formação completa e generalista aos futuros profissionais, 

além do esforço de cada professor na condução das disciplinas de forma a integrar 

conteúdos com outras disciplinas do curso e outras áreas científicas. A produção científica 

é significativa, além da participação dos docentes em projetos de Ensino, Iniciação a 

Pesquisa e Extensão, demonstrando o compromisso da comunidade docente com a 

produção de novos conhecimentos, que beneficiam diretamente as comunidades atingidas 

pela IES. 

Os professores do Curso compartilham conhecimento por meio de práticas 

pedagógicas distintas, participam da formação do aluno por meio da interação com a 

comunidade, contribuindo para o desenvolvimento e responsabilidade social do cidadão 

e buscam despertar o espírito investigativo na comunidade acadêmica, aprofundando o 

conhecimento através de projetos desenvolvidos. Além disso, participam das 

capacitações docentes desenvolvidas pela instituição. 

A IES busca estimular o corpo docente a se qualificar, não só nas áreas de 

conhecimento relacionadas curso, mass também nas áreas correlatas afins. O corpo 

docente deve aprimorar sua competência científico-pedagógica, com ênfase no ensino 

superior, via cursos formais, tais como os de especialização, ou por meio de atividades 



contínuas, tais como oficinas, semanas pedagógicas, workshops e outros, que 

proporcionem o avanço constante no diálogo pedagógico entre os docentes. Essas 

estratégias visam possibilitar não só mudanças metodológicas na prática docente, mas, 

sobretudo, uma nova concepção da formação profissional. 

 

4. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

A proposta para o desenvolvimento desta atividade foi pautada nas seguintes 

etapas: 

 

➔ O NDE reuniu seus membros para a discussão, análise, construção e 

aprovação do relatório; 

➔ O NDE solicitou as informações necessárias dos docentes para a 

construção do relatório; 

➔ A Coordenação do Curso foi a relatora do relatório final; 

 

5. PERFIL DOS PROFESSORES  

 

A escolha pelos docentes do Curso está diretamente relacionada à necessidade 

de serem dotados, não somente do saber técnico-jurídico próprio da área de atuação, mas 

também, e em especial, de conhecimentos didático-pedagógicos, a fim de que as aulas 

sejam ministradas de modo dinâmico, com métodos de aprendizagem voltados inclusive 

ao desenvolvimento do espírito crítico e investigativo. Neste contexto, é fato que o ensino 

jurídico, em muitos momentos, requer atividade de exposição/aula expositiva por parte 

do docente, todavia, esta tarefa necessita ser desenvolvida de modo a operar a 

transcendência da dimensão tradicional para aquela dimensão exposição dialogada, 

reflexiva e instigadora. 

O corpo docente deve ser escolhido considerando sua capacidade de analisar os 

conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua relevância para a atuação 

profissional e acadêmica do discente. Sendo assim, outro aspecto que identifica e 

caracteriza o perfil do corpo docente do Curso de Graduação em Direito da Campo Real, 

diz respeito à sua maneira de realizar a ação expositiva em classe, eis que, 

simultaneamente, busca colocar o pensamento do educando em movimento, dando-lhe 



condições de processar as informações, e promover a sua interação, mediante 

acompanhamento do percurso de construção do raciocínio lógico-jurídico. É atribuição 

do professor fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além 

da bibliografia proposta, proporcionar o acesso a conteúdo de pesquisa de ponta, 

relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e incentivar a 

produção do conhecimento. 

Por esta razão é que a equipe de professores do Curso de Direito desta IES, é 

composta por docentes especialmente vocacionados ao magistério, os quais contam, na 

sua maioria, com titulação e experiência pedagógico-didática no ensino jurídico superior. 

Relevante identificar que grande parte dos professores trabalha nas áreas de formação e 

qualificação e/ou nas áreas de atuação profissional e de atuação e produção acadêmica, o 

que demonstra a preocupação da coordenação e da IES em dimensionar com competência 

as atribuições docentes, potencializando a excelência de ensino, de pesquisa e de 

extensão. 

Para manutenção da qualidade do corpo docente e aperfeiçoamento das 

características necessárias para o exercício da docência, os professores do curso de Direito 

são inseridos na política de formação e capacitação docente da Instituição desde o 

ingresso no colegiado. Todos os professores precisam participar das formações docentes 

e, a depender dos resultados obtidos nas avaliações institucionais e nos demais 

instrumentos de autoavaliação do curso, são convidados a participar de formações 

específicas. Ademais, o curso se utiliza de relatório de estudo que, considerando o perfil 

do egresso constante no PPC, demonstra e justifica a relação entre a titulação do corpo 

docente previsto e seu desempenho em sala de aula para gestão das atividades docentes, 

das potencialidades e fragilidades de cada profissional. 

A formação dos profissionais do corpo docente atende às necessidades 

estabelecidas pelo PPC do curso. Além de sólida formação na área da Direito, com 13 

dos 16 professores bacharéis em Direito (81%), o restante do quadro é composto por uma 

interessante multidisciplinaridade que estimula o desenvolvimento do acadêmico, 

imprimindo pontos de vista profissionalmente diferentes em sua formação (História, 

Licenciatura em Letras, Matemática, Economia, Medicina Veterinária). Com relação à 

titulação, 9 professores (56%) são doutores, 4 professores (25%) são mestres e 3 (19%) 

especialistas, o que perfaz 81% do Corpo Docente com titulação obtida em programas de 

pós-graduação stricto sensu.  



Dos 16 professores definidos para o curso de Direito em Irati, xxx possuem mais 

de 4 anos de experiência profissional além da experiência docente (68%) e todos possuem 

experiência profissional acima de 2 anos. A experiência profissional do docente do curso 

de Direito é importante não apenas pela amplitude de contextualização que a experiencia 

proporciona, mas, principalmente pela possibilidade de aplicação da teoria ministrada em 

diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional. A experiência 

profissional mantém o professor atualizado em relação à interação conteúdo e prática e 

promove a aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral. Isso, no colegiado do 

curso de Direito é demonstrado através da elaboração de relatório de estudo de adequação 

do corpo docente, onde são analisados, dentre outras, a prática docente e a sua relação 

com ao aprendizado do aluno, relacionando-os com o perfil do egresso constante no PPC, 

o desempenho do professor em sala de aula, suas atividades em sala e extraclasse, 

formação docente, titulação, carga horária, material utilizado. A reflexão sobre o fazer 

docente proporciona a compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto 

laboral e a análise das competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado 

e a profissão. 

Dos 16 professores definidos para o curso de Direito em Irati, 11 possuem mais 

de 4 anos de experiência acadêmica no ensino superior (68%) e todos possuem 

experiência docente acima de 2 anos. Para demonstração da relação entre a experiência 

no exercício da docência superior a coordenação e o colegiado se utilizam do relatório de 

adequação docente que considera, dentre outras variáveis, o perfil do egresso constante 

no PPC, o desempenho do professor em sala de aula, suas atividades em sala e extraclasse, 

formação docente, titulação, carga horária, material utilizado. A experiência docente, 

embora não seja o único requisito para um bom exercício da docência, possibilita que o 

professor identifique as dificuldades dos alunos, bem como, promova ações que 

contribuam para a superação dessas dificuldades, tais como, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados 

com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a 

promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, 

formativas e somativas. Os resultados obtidos junto dos instrumentos avaliativos 

disponibilizados pela IES, pela Coordenação e pelo Colegiado são utilizados para 

redefinição de prática docente no período, possibilitando que o professor exerça sua 

liderança e tenha sua produção acadêmica e docente conhecidas. 



A Instituição possui devidamente implantada uma política de apoio à realização 

de eventos internos e externos e da difusão das produções acadêmicas, discente e docente. 

Dentre as ações voltadas ao apoio encontram-se: 1) apoio para a organização de eventos 

dos cursos da IES (com fornecimento de local, logística do evento, material de 

divulgação, sistema informatizado para organização, inscrição e certificação do evento), 

2) apoio para a participação de eventos internos – com a possibilidade de participação na 

organização do evento, isenção de inscrição, abono de faltas e possibilidade de 

apresentação de trabalhos correlacionados ao evento e 3) apoio para a participação de 

eventos externos.  

No que é pertinente à participação em eventos externos e à produção acadêmica, 

além da institucionalização da monitoria, iniciação científica e dos grupos de estudos, que 

são os instrumentos institucionais destinados ao fomento da produção acadêmica 

(conforme regulamentação específica) a IES também possibilita apoio através da 

concessão de meio de transporte, reembolso de despesas com inscrição, acompanhamento 

docente para grupos e orientação dos trabalhos acadêmicos. Além disso, a Instituição 

possui em plena atividade 4 revistas, destinadas a disseminação dos resultados das 

produções acadêmicas de discentes e docentes e a revista da iniciação científica.  

Pelo menos 50% dos docentes possuem, no mínimo, 7 produções nos últimos 3 

anos. A distribuição da quantidade de produções acadêmicas (científica, cultural, artística 

ou tecnológica). 

O regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita o atendimento 

integral da demanda, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, 

a participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das 

avaliações de aprendizagem. Os professores do corpo docente estão todos inseridos no 

plano de cargos carreiras e salários da Instituição, dentre eles, 9 são contratados em 

Regime Integral (56%), 5 Parcial (31%) e 2 Horistas (12%). Do corpo docente 

apresentado para os dois primeiros anos do curso, apenas um professor ainda não é 

docente do Centro Universitário Campo Real mas está comprometida a integrar o 

colegiado assim que o curso inicie. Para tanto, há documentação descritiva sobre como 

as atribuições individuais dos professores serão registradas, considerando a carga horária 

total por atividade, a ser utilizada no planejamento e gestão para melhoria contínua, 

conforme pode se verificar no relatório de adequação do corpo docente, elaborado pela 

Coordenação do Curso e pelo NDE. 

 



 

 

 

 

Currículo Resumido dos Docentes 

 

Professor Currículo Resumido 
Ana Claudia da Silva Doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal 

do Paraná (UFPR, 2021). Mestre em Direito do Estado 
pela Universidade Federal do Paraná (2008). Especialista 
em Ciência Criminais pela UniCuritiba (2006). Graduada 
em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(2004). Professora de Direito Penal na Faculdade Campo 
Real. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas: 
Feminismos e Violência de Gênero. Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Direito Penal, atuando 
principalmente nos seguintes temas: violência de gênero 
e feminicídio.  
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Andréa Bulka Sahaiko Bacharel em Direito. Especialista em Direito Processual 
Civil e em Gestão Pública Municipal. Mestre em 
Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa-PR (UEPG). Professora das disciplinas 
de Direito Tributário I e Direito Tributário II no curso de 
graduação em direito do Centro Universitário Campo 
Real - Guarapuava-PR. Atualmente ocupa o cargo efetivo 
de advogada no Município de Fernandes Pinheiro-PR, 
em regime de 20h semanais. Pesquisa temas voltados ao 
Direito Público, democracia participativa e controle 
social.  

Elizania Caldas Faria Procuradora Institucional e Coordenadora do Curso de 
Direito do Centro Universitário Campo Real em 
Guarapuava no Paraná (UNICAMPO). Doutora em 
Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG). Bacharel em Direito pela 
Universidade Paranaense (UNIPAR) e Licenciada em 
Letras Literatura pela Universidade Estadual do Centro 
Oeste (UNICENTRO). Especialista em Direito Penal e 
Processo Penal pela PUC/PR e em Violência Doméstica 
pela USP/SP. Mestre em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Advogada devidamente 
inscrita na OAB/PR. Membro do Conselho de Ética da 
Subseção de Guarapuava-PR. Integrante do Grupo de 
Pesquisa Agenda Social do Mercosul e a Proteção Social 
no Brasil da UEPG. 

Guilherme Schroeder 
Abreu 

Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná 
(2008). Especialista em Direito Criminal pela Unicuritiba 
(2005). Especialista em Direito Tributário pelo 
IBEJ/FESP (2000). Graduado em Direito pela Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (1999). Professor 
adjunto H do Curso de Direito do Centro Universitário 
Campo Real (desde 2005). 

João Paulo Cabreira Possui graduação em Direito - Faculdades Campo Real 
(2006). Atualmente é advogado atuante na área cível e 
advogado do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 
Campo Real. Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito  

Josiane Caldas Pesquisadora Convidada na Universidade de Coimbra-
PT. Doutora em Direito pelo PPGD/UFPR - Área de 
concentração: Direitos Humanos e Democracia- linha de 
pesquisa: Direito Cooperativo e Economia Solidária 
(2017-2021). Mestrado em Direito Cooperativo pelo 
PPGD/UFPR 2015/2017. Graduação em Economia pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (2003) e 
graduação em Direito pela Faculdade Novo Ateneu de 
Guarapuava (2007). Pós Graduação em Políticas 
Públicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. 
Pós Graduação em Cooperativismo Solidário e Crédito 
Rural pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 



(2016). Pós Graduação em Privacidade e Proteção de 
Dados (LGPD) pela ESMAFE (2021/2022). Atuou como 
Advogada no Sistema de Cooperativas de Crédito com 
Interação Solidária - CRESOL e CRESERV. Assessora 
Jurídica do Movimento de Mulheres da Primavera - 
Guarapuava/PR. Presta Assessoria Jurídica à 
Cooperativas de Crédito, Produção, Comercialização e 
de Trabalho, Ongs e Movimentos Sociais. Integrou o 
Programa de extensão: Política Migratória e 
Universidade Brasileira e o Projeto de extensão: 
Migração, Refúgio e Hospitalidade. Integrante do Núcleo 
de Direito Cooperativo e Cidadania da UFPR. Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do 
Trabalho e em Direito Cooperativo, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Cooperativismo, 
Trabalho, Movimentos Sociais, Gênero e Participação 
Popular.  

João Vitor Passuello 
Smaniotto 

Doutor em Ciências Jurídicas e Políticas (Universidad 
Pablo d´Olavide - Sevilha/Espanha). Mestre em Direitos 
Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento 
(Universidad Pablo d´Olavide - Sevilha/Espanha). 
Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia (Centro 
Universitário Autônomo do Brasil Unibrasil). Graduado 
em Direito (Centro Universitário Autônomo do Brasil 
Unibrasil). Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à 
Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu - UNIGUAÇU - instituição onde também exerce 
a função de Professor de Direito Constitucional, Direitos 
Humanos e Direito do Trabalho. Coordenador de 
Monografia do Curso de Direito. Coordenador de 
intercâmbio: curso de especialização em teoria crítica em 
Direitos Humanos, promovido pela Universidad Pablo 
d´Olavide (Sevilha/Espanha). Editor Geral das Revistas 
REVI, Meditatio, Innovatio e Renovare. Professor 
Orientador no Programa de Iniciação Científica, na área 
de Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas.  

Luiz Eduardo Horst Possui graduação (2012) e mestrado (2018) em História 
pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Foi 
diplomador da Faculdade Guarapuava (2012-2016). 
Atualmente é professor do Colégio Lobo Avenida, do 
ESI Colégio Nossa Senhora de Belém e do Centro 
Universitário Campo Real, atuando no Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio, cursos Preparatórios de 
Vestibular e Ensino Superior. No Ensino Superior está 
Coordenador dos cursos de Pós-graduação do Centro 
Universitário Campo Real e professor dos cursos de 
Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e 
Psicologia. Tem experiência na área das ciências 
humanas e das ciências sociais aplicadas, atuando 



principalmente nas seguintes disciplinas: história, 
sociologia, desafios sociais e contemporâneos, ciência 
política e teoria geral do estado, sociologia do direito, 
ética geral e profissional e antropologia.  

Mirian Aparecida Caldas  
Moana Rodrigues França  
Patrícia Manente 
Melhem 

Doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Possui 
graduação em Direito pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (2002) e mestrado em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná (2008). Coordenadora 
de grupos de estudos sobre Justiça Restaurativa no 
Centro Universitário Campo Real. Pró-Reitora 
Acadêmica do Centro Universitário Campo Real. 
Coordenadora da Pós Graduação em Gestão de Conflitos 
do Centro Universitário Campo Real. Instrutora de 
facilitadores de processos circulares. Tem experiência na 
área de Ciências Sociais Aplicadas, Direito, com ênfase 
em Criminologia, Justiça Restaurativa e Comunicação 
Não Violenta.  

Raphael de Paula Ribas Possui graduação em Matemática pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (2007) e graduação em Direito 
pela Faculdade Campo Real (2016). Atualmente é 
advogado e professor universitário do Centro 
Universitário Campo Real. Tem experiência na área de 
Direito, com ênfase em Direito Penal, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Direitos Humanos, 
Direito Penal, Garantismo e Neoconstitucionalismo 

Rudy Heitor Rosas Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Doutorando e Mestre em Ciências Sociais 
Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG). Possui graduação em Direito pelo Centro 
Universitário Campo Real (2012). Professor do Centro 
Universitário Campo Real. Atualmente é advogado - 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná. 
Coordenador do Grupo de Estudos Contemporâneos em 
Execução Penal do Centro Universitário Campo Real. 
Tem experiência na área de Direito, com ênfase em 
Criminologia e Execução Penal, atuando principalmente 
nos seguintes temas: sociologia prisional, sociologia da 
violência, modelos contemporâneos de justiça criminal e 
representações sociais da violência.  

Sandro Roberto 
Mazurechen 

Possui graduação em Letras Português - Inglês pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (2001), 
participou do programa de mestrado em Estudos 
Linguísticos pela Universidade Federal do Paraná (2005) 
e é especialista em Literatura Contemporânea pela 
UNICENTRO. Atualmente é professor de Língua 
Portuguesa, Literatura e Redação no ensino médio e 
superior, e coordenador do Projeto Tecnologia e 



Educação. Tem experiência na área de Linguística, com 
ênfase em Semântica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: sintaxe, fonologia, sociolinguística e 
semântica; na área de Literatura, atuando principalmente 
na área de literatura brasileira e portuguesa, com ênfase 
em literatura contemporânea e crítica da cultura luso-
falante e história da Literatura; e em Tecnologias 
educacionais, com ênfase em plataformas educacionais, 
ensino híbrido, sala de aula invertida e metodologias 
ativas. 

Tássia Teixeira Erbano 
Cavalli 

Doutora em Direito Socioambiental e Sustentabilidade 
pela PUCPR. Mestre em Direito Econômico e 
Socioambiental pela PUCPR (2011). Professora 
Universitária desde 2011. Professora do Curso de Direito 
da Faculdade Campo Real - Guarapuava-PR (desde 
2015). Coordenadora e professora da Pós Graduação em 
Direito da Faculdade Campo Real (desde 2017). 
Lecionou Direito Civil na Escola de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, bem como na 
graduação e Pós Graduação em Direito na Faculdade 
Cnec Campo Largo -PR, sendo também coordenadora da 
pós graduação em Direito do Consumidor na mesma 
instituição. Lecionou em cursos técnicos na Universidade 
Positivo - PR e na pós-graduação em Contratos 
Empresariais da FAMEC - PR. Advogada desde 2008, 
atuante em vários processos na esfera Cível (contratos, 
consumidor, responsabilidade civil), Direitos Humanos e 
Trabalhista. Possui graduação em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (2008), com 
experiência acadêmica em iniciação científica (Bolsista 
Fundação Araucária PIBIC - Graduação 2006-2008 e 
Mestrado 2009-2011 PUCPR), prêmio 1º lugar - XII 
Mostra de Pesquisa da Pós- Graduação - PUCPR. Áreas 
de atuação: Direito Civil, Direitos Humanos, Direito do 
Consumidor e Direito Eletrônico - Tecnologia de 
Informação e Comunicação .Autora de livro e artigos.  

Vinicius Platzgumer Possui graduação em Direito pela Faculdade Campo Real 
(2016). Especialista em Direito Público Aplicado pela 
instituição Escola Brasileira de Direito pela EBRADI 
(2020). Professor do Centro Universitário Campo Real 
(PR) e também membro do colegiado do Curso de Direito 
de Irati (PR). Atualmente é advogado - Ordem dos 
Advogados do Brasil - Paraná, fundador do escritório 
profissional Melhem, Rosas e Platzgumer - Advocacia e 
Gestão de Conflitos. É Assessor Jurídico do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Rio Jordão (empregado 
público). Tem experiência na área de Direito, com ênfase 
em Processo Penal, Direito Constitucional e Teoria Geral 
do Processo. 

 



Professor  Link Lattes 

Ana Claudia da Silva Abreu http://lattes.cnpq.br/1260225119288553 

Andréa Bulka Sahaiko http://lattes.cnpq.br/3908295480769545 

Elizania Caldas Faria http://lattes.cnpq.br/7759982248842834 

Guilherme Schroeder Abreu http://lattes.cnpq.br/1011153318528001 

João Paulo Cabreira http://lattes.cnpq.br/7061384113366803 

Josiane Caldas http://lattes.cnpq.br/1520630218434920 

João Vitor Passuello Smaniotto http://lattes.cnpq.br/3010012317261881 

Luiz Eduardo Horst http://lattes.cnpq.br/3139436582819730 

Mirian Aparecida Caldas http://lattes.cnpq.br/9983719647925825 

Moana Rodrigues França http://lattes.cnpq.br/8314769774483940 

Patrícia Manente Melhem http://lattes.cnpq.br/1003208976074900 

Raphael de Paula Ribas http://lattes.cnpq.br/5516906695492346 

Rudy Heitor Rosas http://lattes.cnpq.br/2793505947126082 

Sandro Roberto Mazurechen http://lattes.cnpq.br/7627820838376951 

Tássia Teixeira Erbano Cavalli http://lattes.cnpq.br/8467418866620640 

Vinicius Platzgumer http://lattes.cnpq.br/8022477238634631 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO DO CORPO DOCENTE 

 



PROFESSORES Formação Atividades Extra Classe  Disciplinas Maior Titulação 
Regime de 

trabalho 

Ana Claudia da Silva 
Abreu 

Bacharel em Direito 
UEPG 

Mestre em Direito UFPR 
Doutora em Direito 

UFPR 

NDE                                                                     
Orientação de TCC                                             

Orientação de Iniciação 
Científica 

Direito Penal Parte 
Geral I                                               

Direito Penal Parte 
Geral II 

Doutorado Parcial 

Andréa Bulka Sahaiko 
Bacharel em Direito 

UEPG 
Mestre em Direito UEPG 

Orientações TCC                                                 
Orientação de Iniciação 

Científica 
Economia em Direito Mestrado  Parcial 

Elizania Caldas Faria 

Bacharel em Direito 
UNIPAR Licenciada em 

Letras-Português 
UNICENTRO 

Mestre em Direito UFPR 
Doutora em Ciências 

Sociais Aplicadas UEPG 

Coordenação do Curso                                      
Procuradora 
Institucional                                                                                                     

NDE 

Iniciação Jurídica                  
Resolução de 

Conflitos Jurídicos 
Doutorado Integral 

Guilherme Schroeder 
Abreu 

Bacharel em Direito 
FURB 

Mestre em Direito UFPR 

Coordenador de Prática 
Jurídica                                  

Estágio Supervisionado           
NDE 

Teoria Geral do 
Processo 

Mestrado Integral 

João Paulo Cabreira 

Bacharel em Direito 
Campo Real 

Especialista em Direito 
Processual Civil Campo 

Real 

Coordenador do 
Escritório de Prática 
Jurídica Real - EPJR                                                                            

Extensão 

Direito Processual 
Civil I 

Especialização Integral 



João Vitor Passuello 
Smaniotto 

Bacharel em Direito 
UNIBRASIL 

Mestre em Direitos 
Humanos Universidad 

Pablo de Olavid 
Doutor em Direitos 

Humanos Universidad 
Pablo de Olavid 

Orientações TCC                         
Orientação de Iniciação 

Científica e Extensão 

Filosofia do Direito                                                               
Direito Constitucional 

II                                                      
Doutorado Integral 

Josiane Caldas 

Bacharel em Economia 
UNICENTRO Bacharel 
em Direito Faculdades 

Guarapuava 
Mestre em Direito 
Cooperativo UFPR 
Doutora em Direito 

UFPR 

Orientações de TCC                                                   
Extensão 

Direito Internacional Doutorado Parcial 

Luiz Eduardo Horst 

Licenciado em História 
UNICENTRO 

Mestre em História 
UNICENTRO 

Coordenador de Pós-
Graduação 

Ciência Política e 
Teoria do Estado                                    

Sociologia do Direito 
Mestrado Integral 

Mirian Aparecida Caldas 

Bacharel em Direito 
Faculdades Guarapuava                          

Mestre e Doutora em 
Direito Universidade de 

León 

xxxxx 
Direito Civil III - Direito 

de Família 
Doutorado Horista 

Moana Rodrigues França 

Bacharel em Medicina 
Veterinária UNICENTRO                               

Mestre e Doutora em 
Medicina Veterinária 

Pró-reitoria de Pós-
graduação, Iniciação à 
Pesquisa e Extensão. 

Extensão Doutorado Integral 

Patrícia Manente Melhem 

Bacharel em Direito 
UEPG 

Mestre em Direito UFPR 
Doutora em Ciências 

Sociais Aplicadas UEPG 

Pró-reitoria Acadêmica                                                                                              
NDE 

Técnicas de 
Resolução de 

Conflitos 
Doutorado Integral 



Raphael de Paula Ribas 

Bacharel em Direito 
Campo Real Licenciado 

em Matemárica 
UNICENTRO 

Especialista em Direito 
Processual Civil Campo 

Real  

Coordenador de Pós-
Graduação                               

Orientações TCC                                                 
Orientação de Iniciação 

Científica 

Hermenêutica 
Jurídica, Resolução de 

Conflitos Sociais                                                                                                     
Direito Constitucional 

III 

Especialização 
(Mestrando) 

 

Rudy Heitor Rosas 

Bacharel em Direito 
Campo Real 

Mestre em Ciências 
Sociais Aplicadas UEPG 
Doutor em Direito UFPR 

Coordenador de Pós-
Graduação,                  

Orientações TCC                                                 
Orientação de Iniciação 

Científica                                  
NDE 

Criminologia                          
Introdução ao Estudo 

do Direito 

Doutorado (e 
Doutorando, 2 

Doutorado) 
Integral 

Sandro Roberto 
Mazurechen 

Licenciado em Letras 
Inglês UNICENTRO 
Mestre em Estudos 
Linguísticos UFPR 

Orientações TCC                                 
Orientação de Iniciação 

Científica 

Leitura e Produção de 
Textos 

Mestrado Integral 

Tássia Teixeira Erbano 
Cavalli 

Bacharel em Direito 
PUCPR 

Mestre em Direito 
PUCPR 

Doutora em Direito 
PUCPR 

xxxxx 

Direito Civil I - Teoria 
Geral                                                     

Direito Civil II - 
Obrigações e 

Responsabilidade Civil 

Doutorado Horista 

Vinicius Platzgumer 

Bacharel em Direito 
Campo Real Especialista 

em Direito Público 
EBRADI 

Atividades de Iniciação 
Científica 

Direito e Inclusão 
Social                                                         

Direito Constitucional I 
Especialização Parcial 



Concluindo, considerando o perfil do egresso constante no PPC, e o corpo 

docente de professores, este relatório demonstra a relação coerente entre a titulação e a 

experiência profissional dos docentes e as disciplinas que ministram ao longo do curso. 

Evidencia-se dessa forma a importância de aliar não apenas a titulação, mas a experiência 

profissional com as necessidades da formação do bacharel em Direito trazendo o tema da 

interdisciplinaridade e da relação íntima entre prática e teoria para dentro da sala de aula, 

sempre complementado por eventos e atividades extraclasse. 

O perfil dos docentes demonstra que são capacitados para ministrar os conteúdos 

dos componentes curriculares, aproximando com formação do perfil do egresso na 

atuação profissional e acadêmica do professor. É possível analisar também, que o corpo 

docente possui capacidade de conhecimento científico e profissional para fomentar o 

raciocínio crítico e formativo, com base nas bibliografias proposta selecionadas para as 

unidades curriculares, e proporcionando acesso a conteúdo de pesquisa de ponta, através 

de exemplares físicos e digitais, além de metodologias ativas inovadoras, que se 

relacionam aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, incentivando a produção 

do conhecimento por meio de grupos de estudos e pesquisa. 


