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APRESENTAÇÃO

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável  para arriscar-se, atravessar 
um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que 
cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas.  As promessas tornam 
visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (Gadotti, 
2001)

A  discussão  do  papel  de  qualquer  organização,  obrigatoriamente,  inicia  por 

intermédio  de  sua  construção  histórica.  No  caso  das  forças  policiais  brasileiras,  os 

historiadores tendem a privilegiar como marco inicial a chegada da família real portuguesa. 

Para garantir  a ordem pública e os mandos da comitiva real os portugueses trouxeram de 

Lisboa,  em 1762,  a  Intendência  Geral  de  Polícia,  que  posteriormente  serviu  de  berço  do 

Gabinete de Intendência do Rio de Janeiro, estabelecida em 1808.

O Código  de  Processo  Criminal  constituído  em 1830  (revisto  em 1832  e  1841) 

substituiu o Intendente Geral pelo Chefe de Polícia, criando no Rio de Janeiro e em cada 

Província,  os  cargos  de  delegado  e  subdelegado,  com  atribuições  no  campo  policial  e 

criminal. A Polícia fora dividida em administrativa e judiciária; à primeira, além das funções 

a cargo das Câmaras Municipais, como manutenção da limpeza, da higiene e da assistência 

pública, coube:

O  reconhecimento  dos  suspeitos;  a  repressão  dos  ébrios,  vadios, 
vagabundos,  mendigos  turbulentos,  prostitutas  escandalosas  e  outros  indivíduos 
perigosos, aos quais pode ser imposta a obrigação de assinar os termos de bem viver  
e segurança, evitar ajuntamentos ilícitos e vigiar as sociedades secretas; inspecionar 
os  teatros,  espetáculos  e  divertimentos  públicos,  formar  os  relatórios  gerais  e 
especiais,  assim  como estatística  policial  e  criminal,  julgar  as  contravenções  às 
posturas das Câmaras Municipais; vigiar sobretudo o que diz respeito à prevenção 
dos delitos e manutenção da ordem e tranqüilidade pública. (CPCrim 1844)

Ficando a cargo da Polícia Judiciária: 

Proceder a corpo de delito; prender os culpados; conceder mandados de 
busca e apreensão; julgar os crimes a que não esteja imposta pena maior que multa 
de  até  cem  mil  réis,  prisão,  degredo  ou  desterro,  até  seis  meses  com  multa 
correspondente à metade deste tempo ou sem ela e três meses em casas de correção  
ou oficinas públicas. (CPCrim 1844)

As atribuições e competências das referidas corporações demonstram claramente a 

doutrina política e constitucional de cada período histórico, o que ocorre até os dias atuais.
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As  Polícias  em  geral,  contudo,  continuam  a  se  confundir  no  tocante  às  suas 

atividades,  basta  uma  singela  reflexão  para  constatar  a  continuidade  de  alguns  traços  e 

conteúdos do passado que ainda vigoram nas instituições ditas preventivas e repressoras do 

Estado. Implementam, em cada esquina, a imposição coercitiva das regras de regulação de 

comportamentos que garantem uma ordem social e reduzem o risco da violência.

De  qualquer  sorte,  tanto  a  Polícia  Militar  quanto  as  Polícias  Civis  precisam  de 

mecanismos que visem encontrar propostas de soluções através do ensino, da pesquisa e da 

extensão que possibilitem a execução de suas respectivas funções. 

Nesse raciocínio, a Universidade Estadual de Roraima (UERR) visa subsidiar, com 

competências e habilidades, os estudiosos da área de Segurança Pública, policias ou não, em 

busca de soluções acadêmicas e propostas concretas para a redução da criminalidade em todas 

as suas modalidades.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo Geral

O Curso de Bacharel em Segurança Pública da Universidade Estadual de Roraima 

tem como escopo formar profissionais habilitados a discutir, planejar e criar métodos e formas 

de  compreender  o  problema  da  segurança  pública,  propondo  soluções  ao  aumento  da 

criminalidade e a mudança de perfil do policial opressor em policial mediador e comunitário.  

1.2 Objetivos Específicos

 Subsidiar  o  egresso  com  tecnologias  da  informação  visando  à  facilitação  na 

tomada de decisões;

 Oferecer ao acadêmico métodos e formas de resolução de problemas relacionados 

com a Segurança Pública, Defesa Social e Defesa Civil;

 Subsidiar  o  profissional  com  elementos  que  possibilitem  a  transformação  da 

formação policial interventora para mediadora;

 Dotar  o  profissional  de  elementos  que  possibilitem  analisar  a  intervenção  do 

Estado como agente de Segurança Pública e garantidor dos direitos do homem;

 Preparar o Bacharel em Segurança Pública para análise dos aspectos pertinentes ao 

campo do estudo da marginalidade, desigualdade social e pobreza;

 Possibilitar  ao acadêmico,  condições  de identificar  condutas  de comportamento 

violento e nefasto que coloquem em risco a segurança de outrem;

 Fornecer ao acadêmico o conhecimento necessário para identificar situações pré-

criminais a partir da identificação dos fatores de risco;

 Propiciar  mecanismos  de  elaboração  de  ações  sócio-jurídicas  de  prevenção  à 

violência;

 Desenvolver no profissional de Segurança Pública ações repressivas de combate à 

violência com intervenções policiais pautadas na ética;

 Estabelecer  condições  para  analise  de  índices  determinantes  de  crianças  e/ou 

jovens em situação de risco pessoal e social;

 Capacitar  o  acadêmico  para  conhecer  elementos  diferenciadores  dos 

comportamentos desviantes, marginais e criminais;

 Formar o profissional para emitir relatórios sobre ocorrência de desastres;

5



Curso de Bacharelado em Segurança Pública

 2. PERFIL

2.1 PERFIL DO EGRESSO

O profissional de Segurança Pública deverá transformar os problemas relacionados à 

sua área em reflexões e projetos que solucionam e respondam os questionamentos pertinentes 

ao aumento da violência e da marginalidade, estabelecendo parâmetros entre o crescimento da 

criminalidade  e  os  problemas  sociais  e  econômicos.  Estabelecerá  uma  postura  crítica  e 

investigativa capaz de identificar problemas e apresentar soluções, propondo ao Sistema de 

Segurança Pública  e  Defesa Social  políticas  públicas  de redução da criminalidade.  Estará 

capacitado para realizar vistoria em situações de anormalidade, emitindo relatórios, pareceres 

e avaliando os danos causados por desastres.

Portanto,  o egresso apresentará capacidade e qualificação para assessorar o poder 

público em nível federal, estadual e municipal, em ações pertinentes ao combate à violência, à 

criminalidade,  às  conseqüências  de  desastres,  enfim,  a  riscos  coletivos,  produzindo 

informações científicas sobre a evolução das ameaças, vulnerabilidades e padrões de riscos 

associados à preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio, garantindo condições 

mínimas para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

3. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR

O Curso de Segurança Pública da Universidade Estadual de Roraima será constituído 

por 6 (seis)  semestres,  totalizando 03 (três) anos de duração, podendo ser concluído pelo 

acadêmico em, no máximo, quatro anos e meio.  

Para os alunos do Curso de Bacharelado em Segurança Pública foi elaborada Matriz 

Curricular com carga horária total de 2.550h (dois mil quinhentos e cinqüenta horas), assim 

distribuídas:

a)  2.160h (dois mil cento e sessenta horas): disciplinas obrigatórias fundamentais e 

profissionalizantes, exceto os estágios e as atividades complementares.

b) 240h (duzentos e quarenta horas): estágio supervisionado.

c) 150h (cento e cinqüenta horas): atividades complementares.
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4. QUADRO DOCENTE

Nº PROFESSOR (A) TITULAÇÃO

01 Caroline Linhares Vasconcelos Especialista

02 Tendeles Antonio Alves Barros Mestre 
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5. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SEMESTRE CÓDIGO DISCIPLINAS
CARGA 

HORÁRIA
PRÉ

REQUISITOS

1º

M.T.C. Metodologia do Trabalho Científico 72 -
Hum. Humanidades 72 -
COE Comunicação Oral e Escrita 72 -
Ét Ger e Prof Ética Geral e Profissional 72 -
IED Introdução ao Estudo do Direito 72 -

2º

DC I Direito Constitucional I 72 IED
Int. Econ Introdução à Economia 72 -
Crim. Criminologia 72 -
DDHH Direitos Humanos 72 -

CP e TGE
Ciências Políticas e Teoria Geral do 
Estado

72 -

3º

DC II Direito Constitucional II 72 DC I
Dir Penal I Direito Penal I 72 IED

PGSP I
Planejamento e Gestão em Segurança 
Púbica I

72 -

Seg Tran Segurança no Trânsito 72 -
Pol Pub Políticas Públicas 72 -
EST I Estágio I 80 -

4º

Dir Penal II Direito Penal II 72 Dir Penal I
Inv Crim Investigação Criminal 72 -

PGSP II
Planejamento e Gestão em Segurança 
Pública II

72
PGSP I

FPP
Fundamentos de Direito Processual 
Penal

72 -

Ger Cri Gerenciamento de Crise 72 -
EST II Estágio II 80 -

5º

Dir Penal III Direito Penal III 72 Dir Penal II
Criminalística Criminalística 72 -
PGDC I Planejamento e Gestão em Defesa Civil I 72 -
- Eletiva 72 -

TCC
Metodologia Aplicada à Segurança 
Pública – TCC

72 M.T.C.

EST III Estágio III 80 -

6º

Dir 
Ambiental

Direito Ambiental e Agrário 72 IED

PC Política Criminal 72 -

PGDC II
Planejamento e Gestão em Defesa Civil 
II

72 PGDC I

- Eletiva 72 -
Dir. Adm. Direito Administrativo. 72 IED

Carga Horária das Disciplinas (sala de aula) 2.160
Estágios 240
Atividades Complementares 150
TOTAL GERAL 2.550
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6. EMENTÁRIO 

1º SEMESTRE

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: A universidade: compreensão da importância dos estudos no ensino superior. A 
leitura, análise e interpretação de textos. Técnicas de leitura. Métodos de estudo: fichamento, 
resenhas e mapa conceitual. As normas da ABNT e sua aplicação na organização do trabalho 
científico. Métodos e técnicas de pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. Elaboração de 
monografia. 

HUMANIDADES 
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudo  e  compreensão  de  questões  relativas  ao  surgimento  da  racionalidade 
ocidental  pertinentes ao processo de construção cognitiva.  Humanização do homem dentro 
dos diversos campos do saber, dialogando com outras áreas do conhecimento que tratem de 
temas que tenham o humano como objeto de investigação, em todas as suas dimensões, nas 
categorias de tempo e espaço.

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Estudo sobre a  interatividade  da linguagem e suas  características  discursivas; 
mecanismos de leitura e de produção textual.

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL
CARGA HORÁRIA: 72 h.
EMENTA: A ética: objeto e relação com as outras ciências. Ética e Cidadania. Práxis. Ética 
profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. A ética e a globalização. 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Noção de Direito: origem do direito. Direito e Moral. Direito, equidade e justiça. 
Direito  Objetivo  e  Direito  Subjetivo.  As  fontes  do  direito.  Teoria  da  Norma  jurídica 
(interpretação  e  integração).  Teoria  do  ordenamento  jurídico.  Teoria  tridimencional  do 
direito. Hermenêutica e propedêutica. Validade, vigência e eficácia da norma. Antinomias e 
lacunas. Hierarquia das normas. Relações jurídicas: sujeitos de direitos. 

2º semestre

DIREITO CONSTITUCIONAL I 
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: teoria dos direitos e garantias fundamentais. Remédios constitucionais. Direitos 
sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 
Ordem econômica, financeira e social. 
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INTRODUÇÃO À ECONOMIA
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: A fisiocracia: economia vista como uma ciência natural. Conceitos fundamentais 
de Economia Política. Evolução histórica do pensamento econômico:  Adam Smith,  David 
Ricardo, Karl Marx e Alfred Marshal. O equilíbrio do mercado. As leis da oferta e da procura. 
Custos de produção. Estruturas de mercado. A firmação e a distribuição da renda. A moeda. 
Cenários internacionais e comércio internacional. Globalização de mercados.

CRIMINOLOGIA
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Fundamentos,  conceitos  e  o  caráter  interdisciplinar  da  criminologia. 
Terminologia utilizada no campo da criminologia.  As escolas criminológicas.  Utilidade da 
criminologia  para  o  trabalho  nas  organizações  policiais.  Aspectos  relativos  ao  desvio,  à 
marginalidade  e  a  criminalidade. Violência  e  criminalidade. Fatores  sócio-culturais  da 
violência. Fatores biopsicossociais. Violência urbana e violência rural no Brasil. Fatores de 
risco. Vitimologia.

DIREITOS HUMANOS
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Direitos Humanos. Os primeiros documentos de justiça dos Direitos Humanos. 
Documentos internacionais. Mecanismos institucionais de proteção dos Direitos Humanos. 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO 
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  A ciência política.  As relações entre o Estado, o Poder e o Direito. Origem e 
evolução dos Estados. Formas de Estado, formas e sistemas de governo e regimes políticos. 
As principais mudanças políticas no Brasil e América Latina. O Estado moderno e os direitos 
fundamentais. 

3º semestre

DIREITO CONSTITUCIONAL II
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Estrutura e organização do Estado brasileiro.  Direito constitucional  estadual e 
municipal.  Organização  dos  poderes:  executivo,  legislativo  e  judiciário.  Do  processo 
legislativo.  Do  controle  de  constitucionalidade  das  leis.  Funções  essenciais  à  justiça. 
Tributação e orçamento. O STF como guardião supremo da constituição.
 

DIREITO PENAL I – Parte Geral
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Introdução crítica, histórica e conceitual, fontes (princípios e regras/normas) do 
Direito Penal. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Disposições gerais do código. 
Teoria geral do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). Concurso de pessoas. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA I
CARGA HORÁRIA: 72h.
EMENTA:  Abordagens clássica, humanista e organizacional da administração. Organização. 
Planejamento.  Direção.  Liderança.  Visão  geral  dos  princípios  e  práticas  relevantes  da 
administração aplicada ao planejamento. Gestão organizacional frente aos novos paradigmas. O 
Processo Gerencial. Sistema de Segurança Pública e Defesa Social. Modelo de Policiamento e 
Resolução de Problema.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Conceitos e definições de termos apropriados à segurança de trânsito. Código de 
Trânsito Brasileiro. O Trânsito e a violência urbana. 

POLÍTICAS PÚBLICAS
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: O projeto e o processo de planejamento. A estrutura e as etapas de um projeto. 
Identificação de oportunidades de investimento. Os investimentos no projeto. Financiamento 
do projeto. Critérios quantitativos de seleção de alternativas. Risco e incerteza. Carteira de 
projetos.  Avaliação  social  de projetos.  Plano Nacional  de Segurança  Pública.  Projetos  de 
Segurança Pública em nível federal, estadual e municipal.

ESTÁGIO I
CARGA HORÁRIA: 80h
EMENTA: Conforme diretrizes do projeto pedagógico e do projeto específico do estágio.

4º semestre
 
DIREITO PENAL II
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Teoria  das  penas.  Sistema  das  penas.  As  penas  no  direito  penal  brasileiro. 
Benefícios  penais:  da  suspensão  condicional  da  pena,  do  livramento  condicional  e  da 
reabilitação. A aplicação e individualização da pena: dosimetria penal.  Concurso de crimes. 
As medidas de segurança. Efeitos da condenação. Punibilidade e causas de extinção.

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Noções básicas de observação. Os cinco sentidos. Técnicas de descrição de um 
ambiente interno e externo. Descrição física de um indivíduo. Retrato falado. Técnicas de 
observação de um grupo. Técnicas de entrevista com uma testemunha.  Aspectos acerca da 
elaboração  de  croquis.  Preparação  e  desenvolvimento  do  interrogatório  de  um  suspeito. 
Medidas de segurança. Plano de interrogatório. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA II
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Métodos e Processos de Decisão.  A organização como um sistema decisório. 
Tipologia das decisões. Estratégias nas ações de Segurança Pública. Decisões estratégicas em 
situação de crise. Planejamentos de programas e projetos em ações de Segurança Pública. 
Elaboração e Aplicação de Projetos de Segurança Pública. 

FUNDAMENTOS DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Noções introdutórias  de  direito  processuais.  Sistemas  processuais  penais. 
Organização Judiciária.  Princípios constitucionais e infraconstitucionais no processo penal. 
Aplicação espacial e intercorporal da lei processual penal. Inquérito policial.

GERENCIAMENTO DE CRISE
CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA:  Conceitos básicos de crise. Fases do seqüestro. Planejamento em situação de 
crise. Critério da ação. Negociação. Técnicas de abordagens de segurança. Intervenção em 
contexto de autoridade. Grade de avaliação de uma intervenção. Processo de resolução de 
problema.

ESTÁGIO II
CARGA HORÁRIA: 80 h
EMENTA: Conforme diretrizes do projeto pedagógico e do projeto específico do estágio.

5º semestre

DIREITO PENAL III – PARTE ESPECIAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Teoria geral da parte especial.  Crimes contra a pessoa.  Crimes contra a vida. 
Crimes contra a liberdade individual. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra os costumes. 
Crimes contra a Liberdade Sexual. Crimes contra a Administração Pública.  Contravenções 
penais. Aspectos fundamentais  pertinentes a outras leis penais especiais:  tóxicos, abuso de 
autoridade,  lei  dos crimes hediondos,  lei  de tortura,  terrorismo.  Interceptação telefônica  e 
crime organizado. Crimes previstos nas seguintes leis especiais: Lei Maria da Penha, Estatuto 
do Idoso. O ato infracional e os direitos individuais do adolescente. Medias sócio-educativas. 

CRIMINALÍSTICA
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Noções gerais de criminalística. Previsão legal da prova pericial. Exame da cena 
do crime. Anotações gerais da cena do crime. Croqui da cena do crime. Fotografias da cena 
do  crime.  Processamento  do  local:  coleta,  identificação  e  preservação  das  evidências. 
Principais tipos de perícias em crimes. A perícia de evelação de impressões papilares. Exames 
mínimos indispensáveis. Exame pericial em local de acidente de trânsito. Principais tipos de 
perícias. Indícios e vestígios. O laudo pericial. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO EM DEFESA CIVIL I
CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Sistema de defesa civil: federal, estadual e municipal. Conceito e classificação de 
desastres.  Operações  em  Defesa  Civil.  Condicionantes  relacionados  com  os  cenários  de 
desastres. Ações de combate a sinistros. Classificação dos danos e prejuízos. Introdução ao 
planejamento tático. Introdução às ações de respostas aos desastres. Assistência às populações 
afetadas. Atividades de reabilitação dos cenários. Decretação de Situação de Emergência e/ou 
Estado de Calamidade Pública. 

 POLÍTICA CRIMINAL
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Política Criminal:  noções conceituais.  O direito penal e sua função simbólica. 
Expectativas  sociais,  funções  e  eficácia  do  direito  penal.  O processo  de  incriminação  de 
condutas. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. Das atividades de prevenção do 
uso,  atenção  e  reinserção  social  de  usuários  e  dependentes  de  drogas.  Pressupostos 
jussociológicos da violência doméstica: efetiva tutela de direitos ou repressão penal. A busca 
da igualdade entre os sexos. 

Metodologia Aplicada a Segurança Pública
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Elaboração de um projeto de pesquisa: estrutura e conteúdo. Especificidades do 
projeto de pesquisa na área da Segurança Pública. O projeto da monografia. Elaboração do 
projeto de pesquisa da monografia final do curso de Segurança Pública.

ESTÁGIO III
CARGA HORÁRIA: 80 h
EMENTA: Conforme diretrizes do projeto pedagógico e do projeto específico do estágio.

6º semestre
PLANEJAMENTO E GESTÃO EM DEFESA CIVIL II
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Desenvolvimento  Institucional.  Desenvolvimento  de  recursos  humanos. 
Desenvolvimento científico e tecnológico. Mudança cultural.  Monitoração, alerta e alarme. 
Projetos de mobilização. Aparelhamento e apoio logístico. Avaliação de riscos. Planejamento 
preventivo. Planejamento de segurança industrial. Planejamento de contingência. Notificação 
Preliminar de Desastres. Avaliação de Danos. Decretação de Situação de Emergência e/ou 
Estado  de  Calamidade  Pública.  Implantação  e  organização  de  coordenadorias  estadual  e 
municipal de defesa civil. Relatórios e pareceres.

DIREITO ADMINISTRATIVO 
CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Atividades e funções do Estado. O direito administrativo: sua posição, fontes, 
conceito  e  sua  codificação.  Sujeitos  de  direito  administrativo.  Pessoas  administrativas.  A 
administração  pública.  Teoria  geral  do  serviço  público.  Poder  de  polícia.  Agentes 
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administrativos.  Responsabilidade  do  Estado  pelos  atos  de  seus  agentes.  Perspectivas  do 
direito administrativo.

DIREITO AMBIENTAL E AGRÁRIO
CARGA HORÁRIA: 72 h

EMENTA:  Ecologia  e  meio  ambiente.  A  crise  ambiental.  O  movimento  ecológico. 
Ecodesenvolvimento  e  desenvolvimento  sustentável.  Teoria  geral  do  direito  ambiental. 
Conceito. Fontes. Princípios. Campos de avaliação. O direito e os recursos ambientais. Direito 
ambiental  brasileiro.  Direito  ambiental  comparado.  As conferências  internacionais  sobre o 
meio ambiente e ecologia. O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Estudo de 
impacto  ambiental.  Meio  ambiente  urbano.  Proteção  jurídica  de  diversidades  biológicas. 
Crimes  ambientais.  Políticas  energéticas  e  meio  ambiente.  Terras  indígenas.  Objeto, 
autonomia  e  fontes  do  Direito  Agrário.  Institutos  jurídicos  agrários.  Reforma  agrária. 
Institutos  básicos.  Imóvel  Rural.  Contratos  agrários.  Posse  agrária.  Usucapião  Especial. 
Zoneamento e Cadastro. Colonização. Tributação da Terra. Legitimação de Posse. Assistência 
à Economia Rural. Cooperativismo. Crédito Rural. Política Agrícola. Contratos Agrários.
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