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PÓS-GRADUAÇÃO
SEJA BEM-VINDO A ESCOLA DE DIREITO DA AMPERJ

A Escola da Direito da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro (AMPERJ) foi instituída no ano de 1996, com a proposta de tornar-se refe-
rência na preparação de candidatos para o Concurso de Ingresso na Carreira do 
Ministério Público. Ao longo de seus 24 anos de existência, a Escola da Direito da 
AMPERJ (EDA) consolidou-se como importante centro de estudos jurídicos no 
estado do Rio de Janeiro, detendo a maior taxa de aprovação do meio educacio-
nal no segmento.

Dispondo de um Corpo Docente composto pelos pro�ssionais mais experientes e 
quali�cados do mercado e oferecendo a seus alunos um material de apoio de 
ponta, a EDA compreende as necessidades educacionais de seu tempo, e oferece 
propostas diferenciadas de estudos, correspondendo rapidamente às novas 
demandas do campo acadêmico.

A EDA estabeleceu novas fronteiras como instituição de ensino realizando parce-
rias que oferecem cursos na modalidade on-line e em parceria com o Instituto 
Superior do Ministério Público (ISMP), que se destaca por ser um instituto com-
prometido com a excelência nas atividades de pesquisa e pós-graduação.

SOBRE O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM O MINISTÉRIO PÚBLICO E O DIREITO
CONTEMPORÂNEO

A Pós-graduação lato sensu em O Ministério Público e o Direito Contemporâneo 
da Escola de Direito da Amperj, em parceria com o Instituto Superior do Ministé-
rio Público, é oferecida em nível de especialização, aberto aos pro�ssionais com 
formação em Direito.

O programa tem caráter generalista e dá ênfase especial aos aspectos-chave do 
direito, com o objetivo de aprimorar o raciocínio e o conhecimento jurídico, atua-
lizando os bacharéis em Direito, mediante as avaliações propostas, veri�cação 
dos índices de participação e de assimilação dos conhecimentos ministrados.  
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SOBRE O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM O MINISTÉRIO PÚBLICO E O DIREITO
CONTEMPORÂNEO

O curso é regularmente autorizado, sendo o ISMP (Instituto Superior do Ministé-
rio Público) uma instituição integrante do sistema federal de ensino, credenciada 
pela Portaria/MEC nº 1.424,de 2 de agosto de 2019, publicada no DOU de 
06.08.2019, com campus situado na Rua Graça Aranha, nº 57, 2º andar, Centro, RJ, 
com carga horária de 504 horas, atendidas as 360 horas mínimas, exigidas para a 
pós-graduação lato sensu.

A duração do curso será de 5 (cinco) meses, sendo as aulas ministradas no perío-
do da manhã, de 2ª a 6ª feira, mas poderão, a critério da Coordenação Acadêmica, 
ocorrer aos sábados, domingos ou feriados, para reposição de aulas, complemen-
tação de conteúdos programáticos, provas ou demais atividades acadêmicas que 
visem ao cumprimento do projeto do curso.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

As provas são obrigatórias, individuais, sem consulta, realizadas on-line, e aconte-
cerão em datas agendadas de acordo com o calendário acadêmico organizado 
pela coordenação do curso. 

Serão disponibilizadas as seguintes avaliações:

a) Prova Regular
b) Prova de 2ª Chamada
c) Prova Final

As avaliações serão realizadas por módulos (Módulo I e Módulo II). Cada módulo 
de avaliação será composto por um grupo determinado de disciplinas, conforme 
estabelecido no projeto pedagógico. Assim sendo, durante a realização do curso, 
o discente realizará 2 (duas) avaliações: a) avaliação do módulo I; b) avaliação do 
módulo II;
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O discente estará aprovado nas avaliações se obtiver nota igual ou superior a 7,0 
(sete). 

A prova de 2ª chamada destina-se aos discentes que faltaram a prova regular. 
Quando um aluno não comparece à prova regular, seu nome é inserido automati-
camente para a realização da prova de 2º chamada. O discente que não compare-
cer a uma das provas de 1ª ou 2ª chamada, não terá chance de realizar a prova em 
uma data fora do calendário, �cando desta forma, reprovado de forma direta.

A prova �nal destina-se aos discentes reprovados em uma das provas realizadas 
(regular ou de 2ª chamada) com média até 6,9. A nota obtida nesta avaliação será 
considerada a nova média �nal da disciplina, limitada à nota 7,0. A prova �nal é 
única, individual e sem consulta e contemplará todos os assuntos abordados nas 
disciplinas. 

As notas serão divulgadas em até 15 (quinze) dias úteis após a realização da 
prova. Assim, os discentes deverão aguardar a publicação da nota no portal do 
aluno.

A revisão de prova deve ser requerida no portal do aluno, através de requerimen-
to de revisão de prova. O prazo para o pedido é de 15 (quinze) dias úteis após a 
divulgação da nota no portal do aluno.
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MATRÍCULA, TRANCAMENTO E CANCELAMENTO

Para participar do curso de Pós-graduação lato sensu em O Ministério Público e o 
Direito Contemporâneo, o discente deverá realizar sua matrícula na nossa turma 
regular on-line que tenha, no mínimo, a carga horária de 360 (trezentos e sessen-
ta) horas.

Ter concluído a graduação no momento da matrícula no curso de pós-graduação 
é requisito indispensável para obter o certi�cado ao �nal do curso.

CERTIFICAÇÃO

Para ter direito ao Certi�cado de Conclusão do Curso, o discente deverá atender 
aos seguintes requisitos cumulativamente:

a) Ter concluído a graduação no momento da matrícula no curso de 
pós-graduação;
b) Entregar todos os documentos solicitados no início do curso;
c) Realizar todas as avaliações propostas com aproveitamento, no mínimo, de 7,0 
(sete);
d) Obter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de presença ao longo de 
todo o curso;
e) Elaboração e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Após a conclusão de todos os requisitos, o Certi�cado e Histórico Escolar devem 
ser solicitados por meio de requerimento no portal do aluno.

O prazo para de entrega do certi�cado será de até 90 (noventa) dias corridos após 
a solicitação por requerimento no portal do aluno.

A primeira via do Certi�cado e Histórico Escolar não serão cobrados do discente. 
Para a emissão da segunda via dos documentos, será cobrado uma taxa de R$ 
50,00 (cinquenta reais).
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PRAZO PARA CONCLUSÃO DO CURSO

O prazo máximo de Conclusão da Pós-Graduação, após o discente �nalizar a 
turma regular, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, será 
de 2 (dois) anos.

Após este prazo o discente perderá o direito aos créditos cursados e a cursar. 

O discente é o único responsável por observar seu prazo de conclusão.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

A estrutura curricular da Pós-graduação lato sensu em O Ministério Público e o 
Direito Contemporâneo prevê a elaboração de um Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), e é requisito indispensável para a obtenção do certi�cado.

O TCC consiste em uma produção cientí�ca, abordando uma temática que tenha 
sido alvo de estudos durante o curso. Deve ser realizado individualmente, confor-
me o art. 6º, parágrafo único, da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.

A produção do TCC será desenvolvida sob a orientação do professor-orientador, 
designado pela instituição, que lhe auxiliará na estruturação técnica referente ao 
tema a ser desenvolvido. Além disso, o discente terá auxilio do professor respon-
sável pela disciplina de metodologia da pesquisa para orientação quanto à meto-
dologia e normas técnicas o�ciais, observando os prazos e as condições estabele-
cidas no cronograma da turma.

MATRÍCULA, TRANCAMENTO E CANCELAMENTO

Não haverá a possibilidade de trancamento do curso. Caso o discente não tenha 
mais interesse em cursar a pós-graduação, deverá solicitar o cancelamento atra-
vés de requerimento no portal do aluno.
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FREQUENCIA E ABONO

De acordo com o art. 47, § 3º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
é obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária, por grupo de disciplinas (módulo I e Módulo II). 

O discente com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) �cará auto-
maticamente reprovado por faltas. 

Não haverá abono de faltas, salvo comprovada necessidade por motivo de saúde, 
nos seguintes casos:

a) Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência;
b) Gravidez, a partir da licença médica.

O abono deve ser solicitado mediante requerimento no portal do aluno, devida-
mente instruído com atestado médico, e só será aceito em até 7 (sete) dias corri-
dos após o término do prazo de afastamento recomendado pelo pro�ssional 
médico.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O trabalho de conclusão do curso poderá ser desenvolvido ao longo do curso, 
mas deverá ser entregue, necessariamente, dentro do prazo de até 60 (sessenta) 
dias após o término das aulas do Curso de Disciplinas Complementares, confor-
me cronograma desenvolvido pela coordenação.

Após a aprovação da versão �nal do TCC, o discente deverá postar no portal do 
aluno o arquivo em formato PDF. 

Para aprovação do TCC, o discente deverá obter a nota mínima de 7,0 (sete) 
pontos.

Não haverá defesa oral do trabalho de conclusão do curso.
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DOCUMENTAÇÃO

O discente terá até 30 (trinta) dias após o início das aulas para regularização da 
documentação pendente, sob a pena de ter sua matrícula cancelada após este 
prazo. Vale ressaltar que os alunos com documentação pendente não terão direi-
to ao certi�cado ou declaração de conclusão de curso.

Os documentos necessários para o regular exercício do curso são:

a) cópia autenticada da carteira de identidade;
b) cópia autenticada da certidão de casamento, em casos de alteração de nome;
c) cópia autenticada do CPF;
d) cópia autenticada do diploma da graduação.

DECLARAÇÕES ACADÊMICA

A solicitação de declarações acadêmicas deverá ser encaminhada para o portal 
do aluno, via requerimento especí�co.

O prazo para entrega de declarações é de até 7 (sete) dias úteis a contar da con�r-
mação do recebimento do requerimento no portal do aluno.

As declarações emitidas podem ser:

a) Declaração de matrícula: será emitida para alunos devidamente matriculados 
no curso de pós-graduação cujo curso estiver em andamento. Nessa declaração 
constam os dados do aluno, do curso que está matriculado, sua carga horária e a 
previsão de término do curso.
b) Declaração de conclusão de curso: será emitida para o discente após a conclu-
são de curso.

Para a emissão das declarações não haverá nenhum custo adicional para 
o discente.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

O discente de Pós-Graduação lato sensu em O Ministério Público e o Direito Con-
temporâneo deve manter atualizados seus dados cadastrais na secretaria, no 
portal ou congênere, notadamente endereço, telefone e correio eletrônico.

As formas de comunicação da Escola de Direito da Amperj com o discente serão:

a) Por meio do portal do aluno, preferencialmente;
b) Por telefone, atestado por funcionário da Instituição.
c) O discente será considerado ciente na data da comunicação feita pela Institui-
ção por quaisquer dos meios dispostos no caput.

O corpo docente dos cursos de especialização deverá ser constituído necessaria-
mente por, pelo menos, 30% (trinta por cento) de professores portadores de 
título de mestre ou de doutor, obtido em programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu reconhecido pelo MEC.

Os casos omissos neste Manual serão resolvidos pela Diretoria-Geral da Escola de 
Direito da Amperj.

Este Manual entra em vigor na data de sua publicação.


