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PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 
Ciência Política e Teoria do Estado 40 1º 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

Proporcionar ao aluno um conhecimento fundamental dos conceitos, ideias e elementos relativos à  Política e ao Estado, 

permitindo a compreensão da natureza e da importância dos agentes e fenômenos políticos, para que se desenvolva uma 

postura crítica frente aos mesmos, a compreensão dos debates mais atuais acerca da estrutura e dinâmica do Estado e da 

vida política, com ênfase para o caso brasileiro. 

 

Ementa 

Principais divisões. Relações com outras ciências. Ciência Política e o Direito. Teoria Geral do Estado: Natureza e 

Estrutura do Estado. Origem e Constituição das Sociedades. Direito, Poder e Sociedade. Origem e formação do estado. 

Estado Moderno e Democracia. Estado e Direito. Do Poder do Estado. Estado e Governo. Os Estados contemporâneos 

nas relações internacionais . O Estado Brasileiro.  

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 

Contextualização 2 h/a Aproximações conceituais : Estado e Ciência 

Política. Distinções de Ciência política e Filosofia 

Política 

   

Teoria do Estado 2 h/a Direito e Estado – Distinção e aproximação. 

   

   

Definição de Estado 2 h/a Conceito de Estado – Elementos Constitutivos e 

Características  

   

Teoria do Estado 2 h/a Teoria da Origem do Estado 

   

Teoria do Estado 2 h/a Nascimento e Extinção do Estado 

   

Teoria do Estado 2 h/a Formas de Estado 

   

Teoria do Estado 2 h/a Formas de Governo 

   

Sistemas de governo 2 h/a Presidencialismo em perspectiva comparada 

  Parlamentarismo em perspectiva comparada 

 

Da Representação Política  

 

2 h/a 

 

Sistemas Eleitorais – o voto 

   

Partidos políticos 2 h/a Conceito de partido e Sistemas partidários 

  Os partidos quanto à organização interna 

   

Os Estados contemporâneos e as relações 

internacionais 

2 h/a Estado e organismos internacionais  

   

Os Precursores da Ciência Política 4 h/a A Política para os antigos (Platão e Aristóteles)  

  A Política para os Medievais (Santo Agostinho e 

São Thomas) 

   

A fundação da Ciência Política 2 h/a Maquiavel –O príncipe e a restauração da República  
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As Fundações da Política Moderna 4 h/a O Contratualismo de Hobbes, Rousseau e Locke 

   

As fundações da Política Moderna 2 h/a Stuart Mill: o governo representativo  

   

O Pensamento Político do Século XX 2 h/a O Pós segunda Guerra - Hannah Arendt 

   

O Pensamento Político no Brasil 2 h/a A visão Culturalista e política Brasileira 

   

Os Estados contemporâneos e as relações 

internacionais 

2 h/a O Estado e a Política frente ao processo de 

globalização 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as 

aulas devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 

2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser 

estritamente teóricas. 

3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções 

próprias para os problemas que o docente apresentar durante as aulas. 

4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 

5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em 

perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 

 

AVALIAÇÃO 

 

O aproveitamento do aluno é obtido em três épocas distintas do semestre letivo: a avaliação continuada do professor, de 

zero a um ponto; a avaliação unificada (avaliação continuada do curso), de zero a dois pontos;  e a avaliação regimental, 

de zero a sete pontos. 

A avaliação continuada do professor é elaborada mediante livre critério do docente, dentro de padrões compatíveis com 

o curso (questões de múltipla escolha, questões dissertativas, seminários, provas orais, trabalhos escritos, fichamentos, 

bem como através da participação do aluno em sala).  

A avaliação unificada (avaliação continuada do curso) é composta por 40 questões de múltipla escolha, cujo conteúdo é 

o das disciplinas cursadas até o final do 1o bimestre. A elaboração das questões e gabarito é de responsabilidade 

exclusiva do corpo docente do departamento ao qual a disciplina está sujeita. 

A avaliação regimental é prova escrita e dissertativa, em folha oficial da faculdade, contendo questões elaboradas pelo 

docente da disciplina. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 FILOMENO, José Geraldo Britto. Manual de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Forense Universitária. 

8º Edição. 2012 

 CICCO, Cláudio De, AZEVEDO GONZAGA, Álvaro de. Teoria Geral do Estado e Ciência Política. RT, 4ª Ed. 

2012. 

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado . São Paulo. Saraiva. 31º Edição. 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Campinas. Papirus, 2004.  
 DALLARI JÚNIOR, Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado Contemporâneo. Ridel. 3ª Edição. 2010. 
 MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 QUIRINO, Célia Galvão. O pensamento político clássico: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. 

São Paulo. Martins Fontes. 2003.  
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PLANO  DE ENSINO  
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Constitucional I 80 1º 

 
  
O bjetivos Específicos da Disciplina 
O estudo das normas e princípios que integram a Constituição Federal Brasileira vigente. Uma análise interpretativa e sistemática da o rgan ização do  
Estado e do Poder, dos direitos e garantias fundamentais e das regras básicas da organização econômica e social, segundo os t ermos da Lei Maior. 

 

 
Ementa 
O Constitucionalismo. Conceito de Direito Constitucional.  A Constituição e suas classificações. Norma constitucional. Poder Constituin te.  Estado  e  
seus tipos. Estado brasileiro. As Descentralizações do Estado Brasileiro. Administração Pública.  A Democracia e seus tipos. Nacionalidade.  Direitos 

Políticos.  Bases e valores de ordem econômica. A atuação do Estado no domínio econômico. Bases e valores da ordem social.  
 
 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 
O Constitucionalismo 04 hs/a origem da idéia de constituição; a constituição garantia; difusão 

da constituição; conceito de constituição 

Conceito de Direito Constitucional 04 hs/a concepções sociológica, política e puramente jurídica; evolução 

do conceito de constituição; da Constituição liberal à 
Constituição social; conceito de direito constitucional; dir eito  
constitucional geral, material, formal e comparado; relação com 

outros ramos do direito e com disciplinas não jurídicas.  

Classificação das Constituições 07 hs/a material; formal; escrita; não escrita; dogmática; histórica; 
rígida; flexível; semi-rígida; promulgada; outorgada; cesarista. 

Poder Constituinte 07 hs/a origem e conteúdo da doutrina; poder constituinte origin ário ; 

natureza; titularidade; caracteres e espécies; poder constituin te  
derivado; caracteres; espécies; limitações; poder de revisão 
constitucional 

Espécies de Normas Constitucionais 03 hs/a Formais e materiais; aplicabilidade. 

Interpretação e Aplicação Constitucional 08 hs. Princípios da Interpretação Constitucional 
Eficácia das Normas Constitucionais 

Estado e seus tipos 14 hs/a elementos do Estado; tipos de Estado; unitário e federal; 
caracteres do Estado federal; repartição de competências e 

rendas; formação do Estado federal, federalismo por agregação; 
federalismo por segregação 

Estado brasileiro 14 hs/a origem e evolução do federalismo brasileiro; estrutura; 
formação de estados-membros e municípios; repartição de 

competências; estados-membros; municípios; distrito f ederal;  
regiões metropolitanas; territórios; intervenção federal e 
estadual. 

Estado brasileiro e Nacionalidade 13 hs/a sentido histórico e jurídico de nacionalidade; modos de 
aquisição da nacionalidade no Estado brasileiro; os brasile iros 
natos e naturalizados; os portugueses residentes no  Brasil;  as 
prerrogativas dos natos; a perda da nacionalidade 

A Ordem Econômica e Social na Constituição 13 hs/a princípios constitucionais; a constituição econômica; a tuação 
do Estado no domínio econômico; a propriedade como 
princípio da ordem econômica; o sistema financeiro nacion al;  
seguridade social; educação, cultura, desporto; ciência e 

tecnologia; comunicação; proteção à família, cr ian ça,  ido so , 
índios.  

 
 

METO DO LO GIA DE ENSINO  
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser  preparadas com 

antecedência pelo professor. 
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas.  
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para  os problemas que o 

docente apresentar durante as aulas. 

4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor 

doutrina e jurisprudência atuais. 
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BIBLIO GRAFIA BÁSICA 

 

 ARAUJO, Luiz Alberto David e  NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Verbatim, 20ª edição,  2016. 

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 22ª edição, 2010. 

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 38ª edição, 2015. 

 

BIBLIO GRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2015. 

 BULOS, Uadi  Lammegos; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional ao alcance de todos. São Paulo: Saraiv a,  9 ª edição,  

2015. 

 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

10ª edição, 2015. 

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 31ª. edição, 2015. 
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PLANO  DE ENSINO  
 

Disciplina Carga Horária Semestre 
Direitos Humanos e Cidadania 40 1º 

 
O BJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
 
Transmitir ao aluno, futuro bacharel em direito, conhecimento com o objetivo de iniciar sólida formação h um anística  e  p ositiv a,  in troduzin do 

conceitos atinentes a cidadania e aos Direitos Humanos, sob o aspecto interno e internacional. A disciplina também visa a in t erdiscip lin ariedade,  
funcionando como introdução ao estudo do Direito Público que se seguirá. Aborda tanto instrumentos do Direito Internacion al,  co mo o  in gresso  
desses direitos na órbita interna. 
Abordar as relações étnico-raciais e o tratamento de questões inerentes aos afrodescendentes no âmbito de temas como dignidade da pessoa humana e  
proibição constitucional da discriminação e do racismo. Construção histórica da dogmática jurídica contrária à discriminação e ao racismo. Políticas 
afirmativas. 
 
EMENTA 
 
Cidadania, Sistema jurídico, Fundamentos do Estado de Direito, Os Direitos Humanos e a sua evolução, A proteção do s Direitos Hum an os,  Os 
Direitos Humanos na órbita internacional, Os Direitos Humanos no Ordenamento Jurídico brasileiro. Direitos dos Afrodescendentes. 
 

 
Unidade 

Carga Horária  
Sub-unidade 

DIREITOS HUMANOS e 
dignidade da pessoa humana 

4 h/a Conceito  

  Direitos do Homem, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais 
Fundamento dos Direitos Humanos: teoria jusnaturalista, teoria positivista e teoria moralista  
  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
DOS DIREITOS HUMANOS 

10 h/a Antiguidade, Idade Média e Moderna  
 

  ● Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789)  
● O Tribunal de Nuremberg  

 
CLASSIFICAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 
4 h/a Classificação dos Direitos Humanos 

● Gerações (Dimensões) de Direitos Humanos 
● Direitos e Garantias Fundamentais 

 
CARACTERÍSTICAS DOS 
DIREITOS HUMANOS 

2 h/a Características dos Direitos Humanos 
 

DIREITOS HUMANOS NO 
ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

6 h/a A presença dos Direitos Humanos na Constituição Federal brasileira 

TRATADOS 
INTERNACIONAIS SOBRE 

DIREITOS HUMANOS 

2 h/a O procedimento para ratificação e ingresso no ordenamento brasileiro 
 

SISTEMA GLOBAL DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

4 h/a O papel da ONU e instrumentos para a proteção dos Direitos Humanos 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)  
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966)  
 

 2 h/a O Tribunal Penal Internacional: noções sobre o funcionamento e a competência. 
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SISTEMA 
INTERAMERICANO DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

6 h/a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (1969)  
● A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

● A Corte Interamericana de Direitos Humanos)  

 

 
 
 
 
 
METO DO LO GIA DE ENSINO  
 

● É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser 
preparadas com antecedência pelo professor. 

● O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas. 

● Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os 
problemas que o docente apresentar durante as aulas. 

● Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 

● Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita h armon ia co m a 
melhor doutrina e jurisprudência atuais. 

 
BIBLIO GRAFIA BÁSICA 
 

● MALHEIRO, Emerson Penha. Curso de Direitos Humanos. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

● MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
● COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 10ª ed. Saraiva, 2015. 

 

 

BIBLIO GRAFIA COMPLEMENTAR 
 

● FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
● RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2ª  ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
● ROCASOLANO, Maria Mendez; SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Direitos humanos – conceitos, significados e  fu nçõ es .  São  P aulo : 

Saraiva, 2010. 
● SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado. Direitos humanos e cidadania. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010. 
● TRINDADE, José Damião de Lima. História Social dos Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Peirópolis, 2011. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

História do Direito 40 1º 

 
 
Objetivos Específicos da Disciplina: 
Desenvolver no aluno a capacidade de pensar o direito, na história, possibilitando, dessa forma, uma compreensão do direito como 
fenômeno humano, portanto, presente em todo o tempo e lugar. O estudo do direito, na história, tem, deste modo, o objetivo de  
mostrar ao aluno, que inicia o curso jurídico, que o direito está presente em todas as formas de manifestação humana, desde os  
primórdios da civilização.  
 
 
Ementa:   
Constitui a ordem jurídica expressão da experiência cultural de determinado povo.  A plena compreensão do sistema normativo está, 
pois, na dependência da apreciação de seu passado.  O Direito, como expressão das condições existenciais e evolucionais da 
sociedade, não pode ser separado da realidade histórico cultural que ensejou sua origem.  A realidade jurídica não pode ser 
disjungida do ciclo histórico da nomogênese. 
A experiência jurídica é sempre tutela e realização de valores.  Direito é produto de manifestação histórico-cultural.   Nestas 
condições, a análise da  Dogmática Jurídica deve ser complementada  pelo estudo da História do Direito 
 
 

 
Unidade 

Carga  
Horária 

 
Subunidade 

SOBRE A HISTÓRIA DO DIREITO – NOÇÕES 
INTRODUTÓRIAS 

2h/a A história do direito: noções introdutórias. Apresentação 
do Plano de Ensino. 

O MUNDO ANTIGO 16h/a 
 

A lei do talião  
O código de Hamurabi 
O direito grego: a lei positiva e as formas de resolução de 
conflitos. A organização administrativa e judiciária.  

A organização administrativa e judiciária em Roma. O 
período arcaico. O processo formular e a atuação do 
pretor. A cognitio extra ordinem. 
O corpus juris civilis 

O DIREITO NA IDADE MÉDIA 
 

16h/a 
 

O direito germânico e suas instituições.  

O common law. 
A reforma gregoriana. A formação do Corpus Iuris 
Canonici. O processo inquisitorial. Contribuição para a 
teoria da pessoa jurídica. 

 A universidade medieval. Os glosadores e pós-glosadores.    
O estado moderno. 

O direito português. Das reformas de D. Afonso e de D. 
Diniz às Ordenações. 

A CODIFICAÇÃO NO BRASIL  8 h/a A fundação dos cursos jurídicos.  
A codificação dos séculos XIX e XX: o código criminal, o 
código de processo criminal,  o código comercial,  o 
regulamento 737, o código civil de 1916. 
As constituições brasileiras. 

 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser  

preparadas com antecedência pelo professor.  
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente 

teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para  

os problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia  

com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
 AZEVEDO, Luiz Carlos de.  Introdução à história do direito. 4. ed. São Paulo: RT, 2013. 

 DE CICCO, Cláudio. História do pensamento jurídico. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história.  5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
 CASTRO, Flávia Lages de. História do direito geral e brasil.  8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Edson Bini. 4. ed. Bauru: EDIPRO, 2008. 

 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2008. 

 GONZAGA, Álvaro Luis Travassos de Azevedo; ROQUE, Nathaly Campitelli (Org.). Vade mecum humanístico. São Paulo, RT, 
2010. 

 IHERING, Rudolf  von. A luta pelo direito. Tradução de João Vasconcelos. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Teoria do Direito 40 1º 

 
 
Objetivos Específicos da Disciplina: 
Desenvolver no aluno a capacidade de pensar o direito como ciência, possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento de sua 
personalidade como um todo, visando preparar o futuro operador do direito para os embates da carreira jurídica e para o efetivo 
desempenho de seu papel social, como defensor da cidadania e do estado democrático de direito. 
 
Ementa:   
Pensar o direito como uma teoria é, antes de tudo, uma tarefa pedagógica que se propõe convidar o aluno a uma reflexão sobre o 
fenômeno jurídico no universo das realidades sociais existentes. É um convite ao aluno que inicia  os cursos jurídicos para uma reflexão 
de todo o universo que compõe o conhecimento do jurista. Entretanto, por seu caráter introdutório, uma teoria do direito não tem a 
pretensão de analisar o direito em sua integridade. Visa estudar o direito como disciplina dogmática, mostrando ao aluno a fonte de 
coerência do discurso dogmático, como instrumento indispensável para o conhecimento do direito, bem como o sentido e ordem da s 
normas e princípios jurídicos. Assim, ao ser analisado o discurso do legislador, estudam-se as normas jurídicas codificadas, as regras 
consolidadas e as leis esparsas. O aluno é levado a conhecer tal discurso legislativo através das observações direcionadas ao texto 
legal. Porém, como a ciência jurídica tem por objeto o direito, o aluno ao estudar a ciência jurídica toma conhecimento do discurso dos 
estudiosos a respeito da ciência do direito. Tal conjunto de proposições científicas é tecido pelos doutrinadores com descrições a 
respeito das normas. Deste modo, a ciência jurídica fala das prescrições jurídicas, ou seja, descreve as normas. Não é só esse o 
conteúdo do discurso da ciência do direito, mas, também, nele são enfocadas as diversas interpretações a respeito da normatividade. 
Podemos constatar, portanto, dois planos diversos de linguagem, a linguagem da norma e a linguagem da ciência do direito. Porém, 
não é apenas no plano das normas, já que o direito não é uma teoria pura, mas há a necessidade de apreciar o seu conteúdo 
enquanto fato e enquanto valor, eis que é mister fazer com que o aluno que inicia o curso de direito perceba que a norma jurídica só 
se realiza plenamente no momento de sua aplicação, daí a necessidade de também estudar o direito como um teoria da interpreta ção, 
a fim de mostrar a utilidade e a realização do direito.  
 

Unidade 
Carga 

Horária 
Subunidade 

Dogmática Jurídica 26h/a 

Notas introdutórias. Apresentação do Plano de Ensino. 

As fontes do direito: a lei, o costume, a doutrina e a 
jurisprudência. 

Os sistemas jurídicos: a classificação do Direito como 
sistema. Sistemas abertos e sistemas fechados.  

Os ramos do Direito. 

A validade da norma jurídica: validade ética, validade 
social e validade formal. 

A existência de antinomias e as regras para solução.  

A norma jurídica e sua classificação. 

Direito objetivo, direito subjetivo e relação jurídica.  

Axiologia Jurídica 6h/a 
Direito, cultura e as ciências afins. Juízo de realidade e 
juízo de valor. 

O mundo ético: Direito e Moral 

Ciência Interpretação e Integração do 
Direito  

8h/a 

Teorias históricas e evolutivas do direito: jurisprudência 
dos conceitos, pandectismo, jurisprudência dos interesses 
e escola da exegese.  

Interpretação: gramatical, lógica e sistemática 

Integração do Direito (analogia, costume e princípios 
gerais). 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser  

preparadas com antecedência pelo professor.  
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente 

teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para  

os problemas que o docente apresentar durante as aulas.  
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia  

com a melhor doutrina e jurisprudência atuais.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito.  32. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Teoria do direito.  3.  ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon e prefacio e posfácio de Celso Lafer. 1. 

ed. São Paulo: EDIPRO, 2011.   
 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 22.  ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito.  6.  ed.  São Paulo: Atlas, 2008. 
 FULLER, Lon L. O caso dos exploradores de cavernas. Tradução de Plauto Faraco de Azevedo.  1. ed. Porto Alegre: SAFE, 

1976.  
 MONTESQUIEU, Charles Louis de. O espírito das leis. Tradução de Pedro Vieira Mota. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.    
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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 
Teoria Geral do Direito Civil I 80 1º 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos do ordenamento civil pátrio, possibilitando o 

desenvolvimento do estudo de todos os outros ramos do Direito Civil. Almeja, por fim, ensinar o tratamento dispensado 

pelo Direito para os fatos da vida que, dada a sua relevância, dão ensejo ao nascimento e à extinção dos direitos, 

chamados, de uma maneira ampla, de fatos jurídicos. 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Das pessoas físicas. Das incapacidades da pessoa física. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. Domicílio. Dos 

bens. Dos bens considerados em si mesmos. Dos bens reciprocamente considerados. Dos bens públicos e particulares. 

Do bem de família. Da representação.  

 

 

Unidade 

 

Carga 

Horária 

Sub-unidade 

 

O DIREITO E O DIREITO CIVIL 

 

8h/a As normas jurídicas  

O Direito Civil no Brasil; 

O Código Civil brasileiro de 1916 e o Código Civil de 

2002; 

Direitos Fundamentais e Direito Privado, principais teorias; 

Constitucionalização do Direito Civil; 

LEI DE INTRODUÇÃO AO CÍDIGO 

CIVIL 

4 h/a Visão Geral sobre a Lei de Introdução ao Código Civil e 

sobre a técnica de elaboração legislativa (a redação e a 

alteração das leis);  

Lei Complementar n.º 95, de 1998; 

DAS PESSOAS FÍSICAS 

 

8 h/a A pessoa natural como sujeito de direitos; 

A personalidade jurídica da pessoa natural; 

Início e fim da pessoa natural; 

Comoriência; 

Ausência e mecanismos processuais para declaração de 

ausência; 

Morte presumida; 

DAS INCAPACIDADES DA PESSOA 

FÍSICA 

 

8 h/a Capacidade de gozo e capacidade exercício dos direitos;  

O espírito protetivo da teoria das incapacidades; 

Distinção entre incapacidade absoluta e incapacidade 

relativa; 

Interdição da pessoa, inclusive aspectos processuais; 

Distinção entre falta de capacidade e falta de legitimação; 

A proteção conferida aos incapazes; 

O fim da incapacidade; 

Emancipação; 

DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

8 h/a Direitos personalíssimos: noção e características.  

Direitos físicos da personalidade: vida, integridade física, 

direito ao corpo, direito ao cadáver, imagem, voz, honra; 

Direitos psíquicos da personalidade: liberdade, integridade 

psíquica, intimidade.; 

Direitos morais da personalidade: honra, respeito, 

identidade, direito moral, direito ao nome e à sua mudança; 
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DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

8 h/a Pessoa jurídica: noção e teorias que lhe sustentam; 

Personalidade jurídica da pessoa jurídica; 

Pessoas jurídicas de Direito Público e de Direito Privado; 

Entidades de natureza jurídica discutida; 

Os entes despersonalizados: sociedade de fato e sociedade 

irregular; 

Pessoas jurídicas de Direito Privado: noção, início de 

existência, características e espécies; 

Fundações: administração, estrutura, representação; 

Associação: administração, estrutura, representação e 

responsabilidade civil; 

Desconsideração da personalidade jurídica Alteração, 

extinção e destinação do patrimônio social; 

Fundação: constituição, representação, estrutura, 

fiscalização e responsabilidade civil Extinção e destinação 

do patrimônio fundacional; 

DOMICÍLIO 

 

 

4 h/a Domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica: noção, 

características e classificações; 

Mudança de domicílio; 

Domicílios especiais; 

DOS BENS 

 

4 h/a Conceito; 

A diferença estabelecida entre bens e coisas; 

A repercussão dos bens no patrimônio da pessoa; 

Classificação dos bens; 

DOS BENS CONSIDERADOS EM SI  

MESMOS  

 

10 h/a Bens móveis e imóveis: conceito, classificação dos bens 

imóveis, importância da distinção entre bens móveis e bens 

imóveis; 

Bens fungíveis e consumíveis: conceito e importância da 

distinção; 

Bens divisíveis e indivisíveis: conceito e importância da 

distinção; 

Bens singulares e coletivos: conceito e importância da 

distinção; 

DOS BENS RECIPROCAMENTE 

CONSIDERADOS 

 

6 h/a Bens principais e acessórios; 

Distinção entre principal e acessório – regras; 

Simples pertença; 

Espécies de bens acessórios: frutos, produtos, rendimentos 

e benfeitorias; 

DOS BENS PÚBLICOS E 

PARTICULARES 

 

4 h/a Conceito; 

Espécies; 

Inalienabilidade. 

DO BEM DE FAMÍLIA 

 

6 h/a Bem de família – espécies; 

Bem de família voluntário; 

Bem de família legal – Lei n.º 8.009, de 1990; 

Breves comentários sobre os aspectos processuais do bem 

de família; 

Instituição do bem de família; 

Alcance da proteção conferida pelo bem de família; 

Exclusões do bem de família; 

Duração do bem de família; 

Comparação entre as espécies de bem de família; 

Interesse atual de se instituir o bem de família; 

DA REPRESENTAÇÃO 

 

2 h/a Conceito, alcance e conflito de interesses; 

O negócio consigo mesmo; 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as 

aulas devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 

 O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aula s não podem ser 

estritamente teóricas. 

 Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções 

próprias para os problemas que o docente apresentar durante as aulas. 

 Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 

 Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em 

perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

O aproveitamento do aluno é obtido em três épocas distintas do semestre letivo: a avaliação continuada do professor, de 

zero a um ponto; a avaliação unificada (avaliação continuada do curso), de zero a dois pontos;  e a avaliação regimental, 

de zero a sete pontos. 

A avaliação continuada do professor é elaborada mediante livre critério do docente, dentro de padrões compatíveis com 

o curso (questões de múltipla escolha, questões dissertativas, seminários, provas orais, trabalhos escritos, fichamentos, 

bem como através da participação do aluno em sala).  

A avaliação unificada (avaliação continuada do curso) é composta por 40 questões de múltipla escolha, cujo conteúdo é 

o das disciplinas cursadas até o final do 1o bimestre. A elaboração das questões e gabarito é de responsabilidade 

exclusiva do corpo docente do departamento ao qual a disciplina está sujeita. 

A avaliação regimental é prova escrita e dissertativa, em folha oficial da faculdade, contendo questões elaboradas pelo 

docente da disciplina. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 SENISE LISBOA, Roberto. Manual de Direito Civil: Teoria Geral do Direito Civil. v. 1. 8ª ed.  São Paulo :  

Saraiva, 2013.    

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria Geral do Direito Civil. v. 1. 31ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 1. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BENHAME, Mário . Direito Civil : Teoria Geral – Primeiro semestre . 3ª ed. . São Paulo : Juarez de 

Oliveira, 2002. 

 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoleti; FUJITA, Jorge Shiguemitsu; TALAVERA; Glauber Moreno (orgs.). 

Comentários ao Código Civil.   São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil 1. 34a ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 VENOSA, Silvio. Direito Civil – Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 WALD, Arnoldo. 1 – Introdução e Parte Geral. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
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