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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a importância do Exame de Capacitação Técnica – ECT no processo de ensino e aprendizado do curso de 
direito do Centro Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC. Tem como objetivo geral demonstrar a relevância da aplicação deste exame, bem 
como delimitar o método pedagógico de inserção do ECT na disciplina de Estágio Supervisionado, que de acordo com a Resolução CNE/CES nº 09 
de 29 de setembro de 2004 é componente curricular obrigatório e indispensável dentro da grade curricular dos cursos de direito. Um dos desafios 
pedagógicos e presentes no Projeto Pedagógico do Curso de direito é aliar a teoria à prática, e no caso em análise seria a aplicação do direito 
material em consonância com o processual. O projeto do Exame de Capacitação Técnica iniciou em 2013 por meio da coordenação acadêmica de 
curso e da coordenação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, objetivando a melhoria nos índices de aprovação do exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil, que a época perfazia um percentual de 15% da média nacional; bem como uma melhor absorção do processo de ensino prático 
profissional. A relevância desta pesquisa se justifica pela notável mudança quantitativa e qualitativa nos índices de avaliação do curso de direito, e 
do crescimento de interesse acadêmico do corpo discente. O método de aplicação do aludido exame consiste na realização de 04 (quatro) provas 
semestrais e obrigatórias, a todos os alunos matriculados no estágio supervisionado do NPJ, inclusive os que são realizados externamente e 
posteriormente aproveitados. A prova é similar às praticadas pelo exame de ordem, sendo realizadas aos sábados e com o mesmo rigor e tempo 
praticados na prova da ordem dos advogados. Vale ressaltar que o ECT é corrigido pelos professores e atribuída nota, que será consignada ao 
Estágio Supervisionado. Posteriormente a divulgação das notas há uma aula de correção das peças, onde os alunos participam tirando as dúvidas. 
Entende-se que para uma melhor absorção da matéria e da estrutura das peças jurídicas elaboradas, a correção dirigida é de relevância para o 
aprendizado do discente. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa deste tema foram pesquisas bibliográficas, documental, 
pura e quantitativa. Após a introdução deste método prático pedagógico no Estágio Supervisionado do curso de direito do Centro Universitário 
Estácio do Ceará o percentual de aprovação no exame de ordem foi elevado para 28%, ou seja, bem acima da média nacional. Conclui-se com 
este estudo que a aplicação do ECT elevou os índices quantitativos e, sobretudo em qualidade do curso de direito do Centro Universitário Estácio 
do Ceará e que a efetivação da prática profissional pode ser contemplada dentro do Projeto Pedagógico do Curso.
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