
 PLANO DE AULA 

Curso:  Serviços Jurídicos Turno: Tarde Ano letivo: 2022 

Disciplina: Introdução ao Direito Penal  Professor: Tássio Carvalho Carga horária: 40 hs 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

2. Exercitar a 
curiosidade 
intelectual e recorrer 
à abordagem própria 
das ciências, 
incluindo a 
investigação, a 
reflexão, a análise 
crítica, a imaginação 
e a criatividade, para 
investigar causas, 
elaborar e testar 
hipóteses, formular 
e resolver 
problemas e criar 
soluções (inclusive 
tecnológicas) com 
base nos 
conhecimentos das 
diferentes áreas. 

(EM13LP28) 
  
Organizar 
situações de 
estudo e 
utilizar 
procedimentos 
e estratégias 
de leitura 
adequados aos 
objetivos e à 
natureza do 
conhecimento 
em questão.  
 
(EM13LP29) 
 
Resumir e 
resenhar 
textos, por 
meio do uso de 
paráfrases, de 
marcas do 
discurso 
reportado e de 
citações, para 
uso em textos 
de divulgação 
de estudos e 
pesquisas. 

 
(EMIFCG02) 
 
Posicionar-se com base 
em critérios científicos, 
éticos e estéticos, 
utilizando dados, fatos e 
evidências para respaldar 
conclusões, opiniões e 
argumentos, por meio de 
afirmações claras, 
ordenadas, coerentes e 
compreensíveis, sempre 
respeitando valores 
universais, como 
liberdade, democracia, 
justiça social, pluralidade, 
solidariedade e 
sustentabilidade. 
 
 
(EMIFFTP01) 
  
Investigar, analisar e 
resolver problemas do 
cotidiano pessoal, da 
escola e do trabalho, 
considerando dados e 
informações disponíveis 
em diferentes mídias, 
planejando, 
desenvolvendo e 
avaliando as atividades 
realizadas, 

O tema integrador 
empregabilidade vai 
ao encontro do 
conhecimento na 
área do direito. 
Nesse contexto a  
presente disciplina 
traz contribuições 
para esse tema, 
direcionando os 
alunos para 
reflexões e 
questionamentos de 
situações do seu 
dia-a-dia que 
possam por sua  vez 
feriar a legislação 
vigente. 

 

06/10 

(2h aula) 

 Conhecer as 
noções 
preliminares do 
direito penal e a 
evolução histórica 
do direito penal e 
escolas penais; 

 

 Notas 
Preliminares do 
Direito Penal 
 

 Evolução 
Histórica do 
Direito Penal e 
Escolas Penais 

 

13/10 

(2h aula) 

 

 Relacionar os el
ementos das fontes 
do Direito Penal e 
da Norma Penal 
com técnicas de 
interpretação e  
Integração da lei pe
nal; 
 

 

 Fontes do Direito 
Penal 
 

 Da Norma Penal 
 

 Interpretação e 
Integração da Lei 
Penal 

 

20/10 

(2h aula) 

 

 Analisar os  
princípios do 
sistema penal; 

 Princípios 
fundamentais do 
Direito Penal  

 

27/10 

(2h aula) 

 

 Debater sobre a 
aplicação da Lei 
Penal e sobre os 
conceitos e 
Evolução da Teoria 
do Crime; 

 

 Disposições 
sobre a Aplicação 
da Lei Penal 
 

 Conceito e 
Evolução da 
Teoria do Crime 
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compreendendo a 
proposição de soluções 
para o problema 
identificado, a descrição 
de proposições lógicas 
por meio de fluxogramas, 
a aplicação de variáveis e 
constantes, a aplicação 
de operadores lógicos, de 
operadores aritméticos, 
de laços de repetição, de 
decisão e de condição.  
 
(EMIFFTP02)  
 
Levantar e testar 
hipóteses para resolver 
problemas do cotidiano 
pessoal, da escola e do 
trabalho, utilizando 
procedimentos e 
linguagens adequados à 
investigação científica.  
 
 

 

03/11 

(2h aula) 

 

 

 Descrever sobre 
a classificação 
Doutrinária das 
Infrações 
Penais; 

 

 Classificação 
Doutrinária das 
Infrações Penais 

 

10/11 

(2h aula) 

 

 

  Investigar sobre 
a conduta 
e os elementos s
ubjetivos do  
tipo penal,  
a partir 
da função e  
missão do  
sistema penal; 

 

 

 Conduta 
 

 Tipo Penal 

 

 

17/11 

(2h aula) 

 

 

 Compreender 
o dolo e a culpa 
com a estrutura 
do conceito anal
ítico de crime;   

 

 Tipo Doloso 
 

 Tipo Culposo 

 

24/11 

(2h aula) 

 

 Explicar sobre a 
relação de 
causalidade, 
consumação e 
tentativa, bem 
como sobre a 

 

 Relação de 
Causalidade 
 

 Consumação e 
Tentativa 
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 desistência 
voluntária, 
arrependimento 
eficaz e 
arrependimento 
posterior. 

 Desistência 
Voluntária e 
Arrependimento 
Eficaz 
 

 Arrependimento 
Posterior 
 

 

01/12 

(2h aula) 

 

 

 Diferenciar os 
aspectos sobre 
o entendimento 
do crime 
impossível, da 
agravação pelo 
resultado, do 
erro de tipo e da 
ilicitude; 

 

 

 Crime Impossível 
 

 Agravação pelo 
Resultado 
 

 Erro de Tipo 
 

 Ilicitude 
 

 

08/12 

(2h aula) 

 

 

 Avaliar sobre as 
possibilidades 
da culpabilidade 
bem como sobre 
o concurso de 
pessoas; 

 

 Culpabilidade 
 

 Concurso de 
Pessoas 
 

 

15/12 

(2h aula) 

 

 

 Demonstrar o 
entendimento 
referente as 
penas e sua 
aplicação bem 
como sobre as 
espécies de 

 

 Das Penas 
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penas que estão 
codificadas no 
direito penal; 

 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 22 H 

Metodologia 

● A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 
● Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 
● Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais 

trocarão opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo. 
 

Material de Apoio 

● Lousa interativa touch screen; 

● Livros; 

● Slides; 
● Vídeos; 

● Chroma key; 

● Alpha. 
 

Estratégia de Avaliação  

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 
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