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Missão da UNIFOZ: 

“Promover as atividades de ensino e extensão, de acordo com o saber contemporâneo e a 

realidade, visando formar líderes inovadores capazes de contribuir de forma eficaz para o 

desenvolvimento social, através da oferta de cursos de graduação e pós-graduação”. 

 

EDITAL 003/2018 – D.A 

 

O Diretor Acadêmico da UNIFOZ, no exercício das suas atribuições, torna público aos 
interessados a abertura das inscrições para o CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
– ESPECIALIZAÇÃO Direito Penal e Processo Penal: Crimes Federais e Cooperação 
Jurídica Internacional 

  

1. ATIVIDADE – DATA – LOCAL 
 

1.1 Os módulos serão realizados aos sábados (08h00min às 18h45min), de acordo com 
o calendário da Pós-Graduação, as aulas serão realizadas exclusivamente no Campus da 
Instituição, sito a Rua Tiradentes, 469 – Centro, em Foz do Iguaçu/PR. 

2. DA INSCRIÇÃO E VALORES 
 

2. 1 As inscrições para o CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – 
ESPECIALIZAÇÃO Direito Penal e Processo Penal: Crimes Federais e Cooperação 
Jurídica Internacional estarão abertas a partir das 8h do dia 30/03/2018, e poderão ser 
realizadas somente no campus da UNIFOZ, com previsão de Início das aulas dia 28 de abril 
de 2018, com duração de 18 (Dezoito) meses, ou seja, 390 horas, com previsão de termino 
em dezembro/2019. 

Aulas aos sábados - Em média 03 por mês, sendo respeitados os feriados nacionais e 
as férias letivas. 

Horário das aulas: 08h00 – 18h45 

Das 08h00 às 10h00 - intervalo de 15 minutos - 10h15 às 12h15  

Intervalo para almoço de 1h15 

Das 13h30 – 15h30 - Intervalo de 15 minutos - 15h45 – 18h45 

2.2 O candidato deverá apresentar os originais dos documentos abaixo relacionados, que 

serão digitalizados. 

ü Cédula de Identidade (RG). 

ü Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

ü Diploma ou Certificado de Graduação 

ü Uma foto 3x4 recente. 
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2.3 Os valores do Curso serão de R$ 765,00 (Setecentos e sessenta e cinco reais), se 
pago até o vencimento dia 10(dez) de cada mês, o aluno terá concessão de 15% de desconto 
ficando o valor líquido de 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) podendo esses ser pagos 
em dinheiro, cheque, cartão ou boleto bancário, posterior a essa data será cobrado o valor 
bruto acarretado de juros e multas. 

2.3.1 O curso terá duração de 18 (dezoito) meses, portanto, serão 18 (dezoito) parcelas a 
serem pagas ao decorrer do mesmo. 

2.4 Sem Material incluso. 

2.5 Mínimos de inscritos: 30 (trinta) alunos – 60 vagas no máximo. 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Aula Inaugural 09 

Competência Penal da Justiça Federal 09 

Colaboração Espontânea e sua Ampla Possibilidade de Utilização 09 

O papel da Defesa do Acusado na Colaboração Espontânea 18 

Organização Criminosa 09 

Teoria da Cegueira Deliberada e ônus probatório 09 

Denúncia, Prisão Preventiva e Medidas Alternativas à Prisão 18 

Lavagem de Dinheiro – Aspectos Penais e Processuais 18 

Lavagem de Dinheiro – Técnicas Utilizadas 18 

Crimes contra o Sistema Financeiro 18 

Crimes contra o Mercado de Capitais 09 

Corrupção Ativa, Corrupção Passiva e Concussão  18 

Crimes de Roubo, de Furto, de Apropriação Indébita e de Peculato 09 

3. DISCIPLINAS E CARGA HORARIA 



 

	
 Página 3 de 4 

  
	

	

Missão da UNIFOZ: 

“Promover as atividades de ensino e extensão, de acordo com o saber contemporâneo e a 

realidade, visando formar líderes inovadores capazes de contribuir de forma eficaz para o 

desenvolvimento social, através da oferta de cursos de graduação e pós-graduação”. 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Tráfico de Influência e Advocacia Administrativa 09 

Crimes contra a Ordem Tributária 09 

Delitos Previdenciários 09 

Descaminho e Contrabando 09 

Crime de Estelionato, Inserção de declaração Falsa na Carteira de 

Trabalho e Crime de Moeda Falsa 
09 

Crimes contra o Sistema de Telecomunicações 09 

Tráfico Ilícito Internacional de Substâncias Entorpecentes 18 

Tráfico Internacional de Medicamentos 09 

Tráfico Internacional de Pessoas e Pornografia Infantil Internacional 09 

Tráfico Internacional de Armas 09 

Crimes Ambientais 09 

Cooperação Jurídica Internacional 18 

Crimes contra a Licitação  09 

Crimes Funcionais praticados por Prefeitos – Decreto-Lei nº 201/67 09 

Crimes contra as Finanças Públicas 09 

Emprego Irregular de Verbas Públicas 09 

Crime de Abuso de Autoridade e Pretensas Inovações Legislativas 09 

Sentença Penal 18 

Trabalho e Conclusão de Curso 30 
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DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TOTAL 390 
 

4.ORIENTAÇÃO PARA MONOGRAFIA: 

4.1 A realização da monografia é obrigatória e deverá ser concluída no prazo de 60 

(sessenta) dias após o término das disciplinas.  

5. FREQUÊNCIA DISCENTE 

5.1 O aluno deverá obter, em cada disciplina, frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento). 

6. AVALIAÇÃO 

6.1 A avaliação será realizada por meio de aplicações de exercícios práticos e apresentação 

de trabalhos. 

• Provas 

• Seminários 

• Trabalhos finais das disciplinas 

• Monografia 

7. REGIME DE APROVAÇÃO 

7.1 O aluno deverá obter, em cada disciplina, frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) e nota mínima de 7,0 (sete). Deverá também, participar da aplicação de exercícios 

práticos e elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) para ser aprovado e fazer 

jus ao Certificado de Conclusão correspondente. 

Foz do Iguaçu – PR, 20 de março de 2018.  

 
 

Luiz Francisco Barleta Marchioratto 
Diretor Acadêmico  

(Documento original assinado) 


