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Ementa 

Introdução ao estudo do Direito. Direito Constitucional. Direito Civil – Parte Geral. Direito das 

Obrigações. Contratos e Direito Empresarial. 

 

Objetivos 

Geral: 

 

Diferenciar os ramos do direito, para abordar, ainda que superficialmente, cada área específica do 

direito, especificamente nos setores público e privado; 

Entender e ter aptidão para participar do processo legislativo; 

Interpretar o conceito jurídico de pessoa, natural e jurídica; 

Estudar atos e fatos jurídicos; 

Aplicar os princípios legais nas obrigações contraídas mediante contrato. 

 

Específicos: 

Compreender as primeiras noções de direito, identificando os seus principais ramos e as suas fontes, 

dando um enfoque especial no processo de elaboração das leis. 

Entender o conceito jurídico de pessoa, classificando e distinguindo a pessoa natural e pessoa jurídica, 

a partir dos seus atributos essenciais. 

Distinguir o ato do fato jurídico, reconhecendo os requisitos de validade dos atos jurídicos e as hipóteses 

de nulidade. 

Perceber quando se pode exigir de alguém o cumprimento de uma prestação através do que se chama 

direito de crédito, muitas vezes decorrentes de um contrato firmado entre as partes. 

 

Conteúdo Programático 

Conceito de Direito.  

Conceito de norma jurídica e comparação com as outras normas sociais. 

Fontes do Direito. Lei, costume jurídico, jurisprudência e doutrina jurídica. 

Ramos do Direito. 

Hierarquia das leis e estrutura do ordenamento jurídico no Brasil. 

Os poderes da República: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Fatos e Atos Jurídicos. Defeitos e vícios dos atos jurídicos. Invalidade do Negócio Jurídico. Erro, dolo, 

coação,  simulação e fraude contra credores. 

Objetos do Direito. Os bens protegidos pelo ordenamento jurídico. Bens materiais e bens morais. Sujeitos 

do Direito. Pessoa  Física e Pessoa Jurídica. Espécies de pessoas jurídicas. 

Relações Contratuais e contratos legais. 

Direito das obrigações: fontes das obrigações, elementos das obrigações, espécies das obrigações, 

classificação das obrigações, cláusula penal e extinção das obrigações. 

Dos contratos em geral. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_das_obriga%C3%A7%C3%B5es#Elementos_das_obriga.C3.A7.C3.B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_das_obriga%C3%A7%C3%B5es#Classifica.C3.A7.C3.A3o_das_obriga.C3.A7.C3.B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_das_obriga%C3%A7%C3%B5es#Extin.C3.A7.C3.A3o_das_obriga.C3.A7.C3.B5es


 

Metodologia de Ensino/Integração 

Aulas expositivas dialogadas, pesquisa orientada, seminários, debates sobre temas atuais conexos aos 

conteúdos, leituras discutidas de artigos científicos e da legislação brasileira e aulas práticas. 

 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A disciplina adota metodologia de avaliação mista, com avaliações escritas e sem consulta, participação nas 

atividades dentro e fora da sala de aula bem como relatórios/trabalhos/pesquisas solicitadas. 

 

Sistema de Acompanhamento para a Recuperação da Aprendizagem 

Os discentes podem estar presentes em horários pré-estabelecidos com o professor visando aprimorar o 

ensino/aprendizagem, suprindo quaisquer deficiências possivelmente existentes. 

 

Recursos Necessários 

Quadro branco, data show e apostilas/textos. 
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