
 
 

PLANO DE ENSINO  

Dados do Componente Curricular  

Nome do Componente Curricular: Direito Empresarial 

Curso: Bacharelado em Administração Pública - EAD 

Série/Período: 5º 

Carga Horária: 60 horas Horas Teórica: 60 horas Horas Prática: 

Docente Responsável: Giorgione Mendes Ribeiro Junior 

 

EMENTA 

Gênese e evolução do Direito Empresarial: história e evolução do Direito Empresarial Brasileiro. 

Pessoa natural e pessoa jurídica. Atos, fatos e negócios jurídicos. Direito de empresa. O empresário 

a empresa e seu exercício. Registro de Interesse da Empresa. Direito societário: Conceito, espécies e 

Classificação. Desconsideração e dissolução da personalidade jurídica. Teoria geral do Direito 

Cambiário: Princípios gerais dos títulos de crédito e classificações. Contratos empresariais. Falência 

empresarial: processo de falência, hipóteses de decretação, requerimento e habilitação de créditos. 

A recuperação empresarial. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer as bases legais e teóricas fundantes do Direito Administrativo bem como os seus 

principais institutos, integrando-se a esse conhecimento, a repercussão desses conteúdos na 

administração pública. 

 

Específicos 

 Compreender a evolução histórica da disciplina, bem como quem são os sujeitos de direitos 

e obrigações nas relações jurídicas empresariais. 

 Entender as diferenças entre os termos, explicando suas similitudes e a repercussão 

econômica dos mesmos. 

 Caracterizar a figura do empresário com a demonstração de suas principais características 

 Diferenciar as espécies societárias tais como: Sociedade de Responsabilidade Limitada, 

Empreendedor Individual, Sociedades por ações dentre outras. 

 Compreender as obrigações advindas dos títulos de créditos admitidos na legislação 

brasileira, bem como os direitos deles advindos. 

 Compreender o que é contrato e sua especialidade empresarial. 

 Compreender os fenômenos jurídicos da recuperação judicial e da falência, abordando quais 

são os momentos em que estas podem vir a ocorrer e com que pessoas podem ser 

decretadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE ASSUNTO C.H 

I 

1 Direito Empresarial 

Evolução histórica do Direito Empresarial 

Breves apontamentos sobre as Teorias do Direito Empresarial 

Sujeitos de Direito 

Fatos, atos e negócios jurídicos 

7 h 

II 

2 Direito de Empresa e Societário 

O empresário 

A empresa 

Registros de interesse da empresa 

Livros Empresariais 

Estabelecimento Empresarial 

Direito societário: Personificação, responsabilidade, desconsideração e 

dissolução da pessoa jurídica. 

10 h 

III 

3 Títulos de Crédito 

Teoria Geral do Direito Cambiário 

Principais títulos de crédito 

Contratos empresariais 

06 h 

IV 

4 Noções de Falência e Recuperação de Empresas 

Noções preliminares de Direito Falimentar 

Âmbito de Incidência da Lei de Falências e Recuperação de Empresas 

O processo de falência 

A recuperação da empresa 

07 h 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Concepção metodológica do curso: modalidade a distância com utilização do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVEA), Plataforma Moodle, para viabilizar a estreita interelação dos 

envolvidos – estudantes, professores pesquisadores, professores autores, professores formadores, 

tutores e orientadores. 

- Avaliação de casos concretos, de textos disponíveis na internet, e reflexão sobre questões 
sociais que dialoguem com a temática. 

- Encontros presenciais com tutores nos pólos e, em momentos específicos, com os outros pares 

com vista a viabilizar atividades (e/ou): de nivelamento, informativa, integradora, temática, 

complementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As avaliações serão realizadas em três dimensões: 

A avaliação do curso totaliza 300 pontos, divididos em três categorias, sendo 100 pontos para 

as Atividades Colaborativas (no Moodle), 100 pontos para as Atividades Individuais (no 

Moodle) e 100 pontos para Atividades Presenciais.  

Estas categorias têm pesos diferenciados: Categoria I – Atividades Individuais - 100 pontos (peso 

3); Categoria II – Atividades Colaborativas - 100 pontos (peso 3); Categoria III – Atividades 

Presenciais - 100 pontos (peso 4) 

A Média Parcial (MP) é a média ponderada das categorias acima definidas. 

Se a Média Parcial for maior ou igual a 70 pontos, o aluno está Aprovado por Média, sem 

necessidade de realizar o Exame Final. 

Se a Média Parcial for menor que 70 e maior ou igual a 40, o aluno deve Realizar o Exame Final, 

e a nota mínima que precisa obter no Exame Final para ser aprovado é Nota mínima = [ 500 - 

(Média Parcial x 6) ] / 4 

Se a Média Parcial for menor que 40 pontos o aluno não está apto ao Exame Final, 

está Reprovado, e deve repetir a disciplina no próximo semestre. 

O aluno Aprovado por Média terá Média Final igual à Média Parcial (MF = MP) 

O aluno que Realizar o Exame Final (EF) será aprovado se obtiver Média Final maior ou igual a 

50, sendo a MF, neste caso, calculada como MF = (6*MP + 4*EF)/10 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Em virtude da modalidade de ensino adotada, faz-se necessário a utilização de uma série de 

tecnologias novas para atrair a atenção e o interesse dos discentes à plataforma moodle, bem 

como à facilitação da aprendizagem. Sendo assim, serão utilizados pelos alunos e pelo professor 
as seguintes ferramentas: 

- Materiais didáticos impressos; Textos Complementares disponíveis na internet, Vídeos; 

Apresentações em power point,; Exercícios de Fixação de Conteúdos; Atividades Obrigatórias 

(AO); Atividades Complementares (AC).  

 

PRÉ-REQUISITO 

 Não há pré-requisito 
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