
8.1   NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

PLANO DE ENSINO 
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Noções de Direito Constitucional 

Curso: Técnico em Serviços Jurídicos 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 40 horas (33,3 h.r.) Teóricas: 30 h.a. Práticas: 10 h.a. 

Docente Responsável: Paulo Francisco Monteiro Galvão 
 

EMENTA 

Conceito de Constituição. Estrutura da Constituição. Noções de Controle de 

Constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais. Tutela Constitucional das Liberdades. 

Direitos Sociais. Organização dos Poderes. Funções essenciais à justiça. Espécies normativas. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Realizar o estudo, em caráter geral, dos principais institutos do Direito Constitucional 

como forma de propiciar ao acadêmico uma visão teórico-científica (no plano dos 

conceitos, da construção, da argumentação) da disciplina com o objetivo de estimular a 

reflexão e o debate crítico acerca do tema.  

Específicos 

 Realizar estudo sobre o conceito e conteúdo científico do Direito Constitucional, 

destacando a relação deste com outros ramos do Direito e a evolução histórica do 

constitucionalismo. 

 Analisar o plurisignificado do conceito de constituição, enfocando a sua função, 

estrutura e classificação como forma de compreensão dos modelos de constituições 

adotados no plano jurídico positivo. 

 Estudar as características e espécies do Poder Constituinte a fim de estimular a 

compreensão das reformas e mutações constitucionais. 

 Analisar os princípios de interpretação da constituição e a eficácia das normas 

constitucionais com o fito de preparar o acadêmico para a solução dos conflitos 

aparentes de normas e o entendimento das decisões dos Tribunais em sede de Direito 

Constitucional. 

 Examinar os princípios constitucionais fundamentais, analisando principalmente os 

princípios relativos à estrutura do Estado, separação dos poderes e democracia. 

 Propiciar ao acadêmico uma visão panorâmica dos direitos e garantias fundamentais, 

através de uma resenha histórica e da análise da teoria dos direito fundamentais, como 

forma de viabilizar o estudo desses direitos no plano do direito constitucional positivo. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 DIREITO CONSTITUCIONAL: Evolução histórica do constitucionalismo. Direito 

Constitucional: Conceito, Objeto, Conteúdo científico, Relação com os demais ramos 

do direito. 

 A CONSTITUIÇÃO: Conceito, Estrutura e função. Classificação. Supremacia da 

constituição. Histórico das Constituições Brasileiras. A Constituição de 1988: Histórico, 



Objeto, conteúdo e elementos. 

 PODER CONSTITUINTE: o Conceito, natureza, característica e titularidade. Espécie de 

Poder Constituinte. Poder constituinte originário e derivado. Reforma da Constituição. 

Emenda à Constituição. Revisão constitucional. Limitações temporais, circunstanciais, 

procedimentais, implícitas e materiais. 

 NORMAS CONSTITUCIONAIS: Recepção, revogação e repristinação. Eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais. 

 NOÇÕES DE CONTROLE: Princípio da Supremacia da Constituição. Espécies de 

Inconstitucionalidade. Sistemas de Controle de Constitucionalidade. Espécies de 

Controle de Constitucionalidade. 

 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: Os Princípios constitucionais. Federação: Noção 

fundamental, Forma de Estado, de governo e sistema de governo. Separação dos 

poderes. Origem. Repartição funcional na Constituição. Democracia. Conceito. 

Pressupostos. Princípios e valores. 

 TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: Resenha histórica da Teoria dos direitos 

fundamentais. Direitos versus garantias. Eficácia dos direitos fundamentais  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas e sempre que possível contendo exemplos práticos. 

 Aulas utilizando recursos audiovisuais e explorando, ao máximo, imagens. 

 Estudos dirigidos, leitura e discussão de textos complementares, apresentação de 

vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. 

 Aulas práticas utilizando instrumentos de constitucionalização. 

 Apresentação de seminários e, sempre que possível, palestras com profissionais da 

área jurídica. 

 Disponibilização de material bibliográfico em meio digital. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a 

aprendizagem do aluno por meio de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

● Avaliação contínua dos conteúdos discutidos. 

● Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, 

tais como: estudo dirigido, seminários, pesquisas, etc. 

● Relatórios das aulas teóricas e práticas. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos 

didáticos: 

● Quadro branco, lápis marcador e apagador. 

● Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático. 

● Materiais didáticos. 

● Data Show. 

● Softwares e Objetos de aprendizagem construídos com recursos computacionais. 

● Acervo da biblioteca referência da disciplina. 
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