
 
 

 
 

 

FORMULÁRIO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 

 

1.1. TÍTULO: Vivenciando o Common Law  nos Estados Unidos 

 

1.2. CURSO: Direito 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.3.1. NOME: Suzete Habitzreuter Hartke 

1.3.2. TITULAÇÃO: Mestre 

1.3.3. DISCIPLINA: Política Jurídica 

1.3.4. E-MAIL : suzetehh@netuno.com.br 

1.3.5. ENDEREÇO E TELEFONE 

Rua João Hang, 46, Lot. Bruschal, Bairro Souza Cruz, Brusque-SC, 88354-469. 

Cel.  47 – 9118 5452 

1.3.6. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

Professora no Ensino Superior desde 2002, pesquisadora junto ao CNPQ,  

advogada,  já exerceu a coordenação de TCC,  atividades complementares e 

do núcleo de prática jurídica. Apresentou projeto de extensão com viagem 

de estudos a Brasília à comunidade unifebiana em 2011. 
 

1.4. COPARTÍCIPES (PARCEIROS): 

(  ) Setor Público ( X  ) Setor Privado (   ) Sociedade Civil Organizada 

(  X ) Comunidade Acadêmica, interna e externa (   ) Não há 

1.4.1 ESPECIFICAR CO-PARTÍCIPES: Agência de Viagem 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 

 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 

(   ) Comunicação (  ) Cultura 

( X  ) Direitos Humanos e 

Justiça ( X  ) Educação 

(   ) Meio Ambiente (   ) Saúde (   ) Tecnologia e Produção (   ) Trabalho 

 

2.2. ABRANGÊNCIA: 

(   ) Local                                           (   ) Regional             (X) Internacional 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 

 

2.3.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

( x  ) Ocasional (  ) Permanente 

 

2.3.2 QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(   ) Programa (  ) Projeto ( x  ) Curso (   ) Evento (   ) Publicações e Outras 

  (   ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  (  x ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  (   ) Treinamento e Qualificação Profissional (   ) Ciclo de Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   (   ) Evento Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   (   ) Campanha (   ) Revista 

   (   ) Outros (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 

    (   ) Aplicativo para Computador 
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    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 
 

 

2.4. MODALIDADE: 

(x   ) Presencial (   ) Semi-presencial (   ) Virtual ou a Distância 

 

3. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Descrever, nos itens a seguir, todas as informações necessárias para o desencadeamento da ação. 

 

3.1. JUSTIFICATIVA (descrever): 

Em razão do processo de internacionalização da Unifebe e da globalização das economias, sociedades, culturas 

dentre outros aspectos, o Operador do Direito, em especial, o acadêmico de Direito da Unifebe não pode ficar 

restrito a vivência teórica e prática do sistema jurídico brasileiro – denominado Civil Law.  

O Brasil e demais países da língua portuguesa e do Mercosul têm uma relação comercial, tecnológica, cultural e 

turística com os Estados Unidos da América e da Inglaterra. Ambos os países utilizam o sistema jurídico 

denominado de Common Law.  

Desse modo, pelo aspecto geográfico [maior proximidade], comercial [maior relação de importação/exportação 

com os Estados Unidos da América], turístico [destino  mais procurado pelos brasileiros] e educacionais [melhor 

universidade do mundo = Harvard School e Harvard Law] temos como importante o Operador Jurídico unifebiano 

ter o conhecimento teórico [aulas previstas ao longo do semestres] e a vivência prática junto ao Common Law 

para estarem conectado com a realidade global vivenciada pelo mundo atual. 

 

3.2. PALAVRAS-CHAVE: 

1)  Direito 2)  Common Law 3)  Globalização 

 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

Realizar uma viagem de estudos que oportunize o conhecimento e a vivência acerca do sistema jurídico Common 

Law. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Oportunizar uma viagem internacional aos acadêmicos de Direito e comunidade interessada. 

- Estabelecer contato com entidades norte-americanas de ensino – como Harvard Law – eleita há muitos anos 

como a melhor universidade do mundo e com organizações internacionais e culturais 

- Relacionar o sistema jurídico Common Law e o Civil Law. 

- Compartilhar o conhecimento com a comunidade acadêmica interna e externa. 

- Publicar artigos científicos desenvolvidos pelos participantes, especialmente na Revista on-line da Unifebe. 
 

3.5. PÚBLICO ALVO: 
Acadêmicos, docentes e profissionais da área do Direito e pessoas interessadas em 

expandir seus conhecimentos acerca da cultura jurídica.  

3.5.1. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 15 

3.5.2. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25 

 

3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.6.1. DATA DE INÍCIO: 29.09.2012 (curso) 

3.6.2. DATA DE TÉRMINO: 08.06.2013 

3.6.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: 

21 horas [CURSO - sete encontros de três horas cada] 

72 horas [tempo aproximado de atividades de estudo na viagem] 

3.6.4. LOCAL: Unifebe e entidades culturais e de ensino nos Estados Unidos. 

 

3.7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O lançamento da proposta desta viagem de estudos acontecerá através de um evento para os acad~emicos do 

curso de Direito com um apalestra intitulada “Vivendo o Commom Law na Globalização”, que será ministrada 

pelo professor Dr. Osvaldo Agripino de Castro Júnior. 

O curso preparatório terá encontros aos sábados nos meses que antecedem a viagem e consistirá de 

apresentações dialogadas acerca dos temas jurídicos ligados ao Common Law, fatos que darão suporte à 



 

contextualização do universo a ser visitado. Docentes especializados em cada área serão convidados a ministrar 

tais apresentações, sendo que nestas  aulas serão explanadas informações teóricas já conectando-as com o 

contexto dos locais a serem visitados, onde novamente nos Estados  Unidos essas explicações  serão retomadas 

e vivenciadas na prática. A viagem de estudos permitirá a vivência com o universo do sistema jurídico Common 

Law, sendo que nos locais visitados haverá orientação didática e acompanhamento de intérprete. Como 

conclusão da atividade, haverá um seminário/estudo de caso e orientações para a elaboração de artigo científico 

sobre o tema. 

 

3.8. CRONOGRAMA: 

       a. VIVENCIANDO O “COMMON LAW”  NA GLOBALIZAÇÃO.   

APRESENTAÇÃO DO PROJETO – [agosto de 2012] – atividade pré-curso, com intuito de divulgação da atividade 

internacional. 

Ministrantes: Prof. Dr. Osvaldo Agripino de Castro Jr. [Professor Titular do Programa de Mestrado e Doutorado 

em Ciência Jurídica da UNIVALI] e Profa. Me. Suzete Habitzreuter Hartke [mestre e professora da Unifebe] 

Conteúdo: apresentação  do Projeto; Orientações do curso e da viagem; Apresentação da agência de viagem 

[passaporte, preço, forma de pagamento, etc.]. Introdução aos temas selecionados e apresentação dos locais a 

serem visitados; Tema da palestra do Prof. Agripino: Teoria e prática do Direito Comparado e 

Desenvolvimento – Brasil x Estados Unidos [Civil Law  x Common Law] .  

 

CURSO DE EXTENSÃO 

1º encontro [29.09.2012] 

 – O PENSAMENTO NORTE-AMERICANO NA ATUALIDADE: um contraponto com a realidade brasileira.  

Ministrante: Prof. Dr. José Francisco dos Santos [doutor, professor da Unifebe] 

- A ESTRUTURA E FUNÇÃO DA ONU: a maior organização internacional mundial.  

Ministrante: Profa. Me. Suzete Habitzreuter Hartke [mestre, professora da Unifebe] 

 

2º encontro [27.10.2012] 

– A ESCOLHA DOS MAGISTRADOS NO COMMON LAW: um estudo comparativa ao sistema brasileiro  

Ministrante: Prof. Me. Rodrigo Diego Jansen [mestre, professor convidado] 

- A SOCIEDADE NORTE-AMERICANA: um enfoque sociológico.  

Ministrante: Prof. Dr. Wellington Amorin [doutor, professor convidado] 

 

3º encontro [01.12.2012] 

O COMMON LAW E O CIVIL LAW: uma visão constitucional  

Ministrante: Profa. Me. Thais Vandresen [mestre, professora da Unifebe] 

 

4º encontro [23.02.2013] 

ASPECTOS DESTACADOS DO COMMON LAW   

Ministrante: Profa. Ma. Carla  Piffer [mestra, professora convidada] 

 

5º encontro [16.03.2013]. 

Orientações básicas para viagem   

Ministrantes: Representantes da Agência [Ápia Viagens]; Profa. Me. Suzete Habitzreuter Hartke. [mestre, 

professora da Unifebe] 

Conteúdo: Orientações – alimentação, roupas, finança durante a viagem, etc. 

 

       VIAGEM [13 a 21 de abril de 2013] 

Responsável: Profa. Me. Suzete Habitzreuter Hartke [mestre, professora da Unifebe] 

       Intérprete: Ronaldo Silva. 

 

ROTEIRO PARA VIAGEM DE ESTUDOS 



 

1º dia – sábado – 13 de abril 

Saída da Unifebe, translado ao aeroporto e embarque rumo a Nova Iorque 

2º dia – domingo  - 14 de abril 

Chegada em aeroporto JFK [prevista para manhã] 

3º dia - segunda-feira – 15 de abril 

Visita guiada na ONU; Grand Central; Empire State Building; WTC – Ground Zero e Wall Street. 

4º dia – terça-feira – 16 de abril 

Ida para Washington DC / Visita ao Pentágono, Casa Branca, Capitólio, Suprema Corte.  

5º dia – quarta-feira -  17 de abril 

Ida para  Boston / Visita guiada a Universidade Harvard com palestra e Harvard Law 

6º dia – quinta-feira – 18 de abril 

Visita pela Universidade Harvard e Harvard Law – visita e aula com professor emérito da Harward Law – Prof. 

Roberto Mangabeira Unger; Visita panorâmica ao MIT; Retorno para New York 

7º dia – sexta-feira – 19 de abril 

Nova Iorque / Central Park; Visita ao Museu de História Natural e Metropolitan; 5th Avenue e a Catedral St. 

Patrick; Rockfeller Plaza [local dos maiores escritórios de advocacia em New York]. 

8. dia – sábado – 20 de abril 

Check out hotel / Ida para o Aeroporto e retorno para o Brasil 

9. dia – domingo – 21 de abril 

Chegada ao Brasil e traslado a Unifebe, em Brusque-SC. 

 

 

      6º encontro [18.05.2013] 

      COMPARTILHANDO OS CONTEÚDOS VIVENCIADOS: estudo de caso.   

 Ministrante: Profa. Me. Suzete Habitzreuter Hartke [mestre, professora da Unifebe] 

Conteúdo: realização de Estudo de Caso com base em um dos “cases” vivenciados durante a viagem de 

estudos, elaborando um estudo comparativo entre o Common Law e o Civil Law. 

 
7º encontro [08.06.2013] 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DO SEU ARTIGO CIENTÍFICO.   

Ministrantes: Prof. Me. Sérgio Ricardo Fernandes de  Aquino [Mestre e Professor da Unifebe] e Profa. Me. 

Suzete Habitzreuter Hartke [mestre, professora da Unifebe] 

Conteúdo: critérios metodológicos e práticos para elaboração de um artigo científico e/ou artigo de opinião. 

 

Jantar de confraternização 08.06.2013 - [fora da programação oficial e da carga horária do curso] – [por adesão]  

para compartilhar as experiências vividas ao longo do curso de atualização e entrega simbólica do certificado de 

conclusão do curso. 20h. Local a ser definido oportunamente. 

 

3.9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

Para o curso na Unifebe: sala de aula ou auditório; projetor multimídia; fotocópias; caixa de som 

grande para ligar no computador/notebook dos professores. 

 Para o evento de lançamento: auditório  ou anfiteatro da Unifebe. 

 

3.10. CERTIFICAÇÃO: 

Para os inscritos na viagem: 

- Certificado fornecido pela Unifebe/Proppex referente ao curso completo [incluindo viagem de estudos] e 

detalhamento da carga horária de participação. 

- Certificados oferecidos pelas Instituições e/ou organizações nos Estados Unidos da América., referente às 

visitas in loco. 

 

Para os inscritos por módulos: 

- Certificado fornecido pela Unifebe/Proppex a cada módulo cursado para os alunos que obtiverem no mínimo 



 

75% de freqüência. 

 

3.11. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: 

Após cada módulo e após o retorno da viagem de estudo, seguindo o modelo de avaliação utilizado pela 

Proppex. 

 

3.12. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Interessados somente pelo curso na Unifebe, sem participação na viagem, poderão se inscrever por módulo. 

Para inscrever-se na viagem, é pré-requisito a matrícula no curso completo. 

 

 


