
 

 

EMENTÁRIO 
 
1º ANO 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO I 

     Ementa: 
O que é Direito?. Panorama da Evolução Histórica do Direito. O Fenômeno Jurídico Contemporâneo. A Ciência 
do Direito e a Teoria Pura do Direito. A norma jurídica. Sanção normativa. Dever jurídico e responsabilidade. 
Direito Subjetivo. Capacidade e Competência. Relação Jurídica. Sujeitos de Direito.  

TEORIA GERAL DO ESTADO 

Ementa: 
Teoria Geral do Estado. Sociedade. Estado. Estado, Direito e Governo. 

ECONOMIA POLÍTICA 

Ementa: 
 Visa uma abordagem sobre o objeto da Economia Política, passando pelo processo histórico de emancipação do 
econômico, pela Economia Pré-Moderna, pelo conceito de equivalente nas sociedades antigas  e 
pelo  pensamento econômico antigo e medieval. Aborda a formação simultânea do sistema capitalista e do 
Estado Moderno, a Formação do Capitalismo: a acumulação primitiva de capital, a Economia de mercado e a 
disseminação da apropriação mercantil do excedente. mercantilismo, Estado de Polícia e Cameralismo. Trata 
ainda sobre a Economia Política Clássica: Adam Smith. Teoria do Valor. Teorias da Distribuição do Rendimento, 
do comércio internacional, a crítica da Economia Política de Karl Marx.  Crítica ao livre comércio. Escolas 
Neoclássicas. O Debate sobre o Imperialismo. Rudolf Hilferding e o Capitalismo Organizado. Joseph Schumpeter: 
inovação, desenvolvimento e ciclos econômicos. A revolução teórica de John Maynard Keynes. Kalecki e o 
Debate sobre o Pleno Emprego. O Estado Intervencionista do Século XX. A Economia Política do 
Desenvolvimento. O Capitalismo Contemporâneo. As Teorias Neoliberais. O Monetarismo. O Fim do Sistema de 
Bretton-Woods, o Consenso de Washington e a Financeirização do Capitalismo. 

ANTROPOLOGIA JURÍDICA 

Ementa:  
Visa proporcionar um panorama analítico dos elementos fundamentais da Antropologia Social e Jurídica. Exame 
da especificidade da pesquisa em Antropologia. A constituição do campo de análise e pesquisa da Antropologia 
Jurídica. Escolas da Antropologia Social e Jurídica. Antropologia Jurídica como veículo para a compreensão de 
uma perspectiva jurídica plural e para a fundamentação do direito numa Sociedade Multicultural. O pluralismo 
jurídico na perspectiva antropológica. O pluralismo jurídico como fundamento do direito das minorias e dos 
povos autóctones. Direitos dos povos indígenas no Brasil. 

DIREITO  CIVIL I – TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL 

     Ementa: 
Conceito de direito. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pessoa natural Fim da menoridade. 
Direitos da personalidade. Personalidade Jurídica. Associações e Fundações. Domicílio.  Objeto de direito. Bens. 
Bens considerados em si mesmos. Bens reciprocamente considerados. Coisas que estão fora do comércio.   

HISTÓRIA DO DIREITO 

     Ementa: 
Introdução. O Direito Grego Antigo. Roma e a sistematização do Direito. O Ressurgimento do Direito Romano. 
Aspectos Históricos, Políticos e Legais da Inquisição. O Eurocentrismo da Visão Moderna. O Direito no Brasil 
Colonial. A Constituição do Império do Brasil (1824). A Constituição da República (1891) e o sistema legal até 
1930. O Estado Novo de Getúlio Vargas. A Constituição de 1946. A Constituição de 1967. Relações Étnico-Raciais 
e ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

FILOSOFIA GERAL 

     Ementa: 
Nascimento da Filosofia: Razão e Realidade. Modernidade: Ciência e Racionalidade 



 

 

PORTUGUÊS JURÍDICO  E ARGUMENTAÇÃO 

     Ementa:  
Visa desenvolver a competência linguística do aluno a partir de atividades de reflexão sobre a língua oral e 
escrita no contexto acadêmico. Interpretação e análise de textos dos diferentes gêneros. Discussão sobre 
linguagem oral e escrita. Mecanismos de coesão e coerência. Leitura e produção de textos. Aborda ainda a 
distinção entre linguagem, língua e discurso, além da semiótica jurídica e a polissemia: as dimensões do sentido 
– paráfrases. Trata sobre as formas e técnicas de argumentação nas práticas jurídicas, além da argumentação e 
persuasão no campo da interpretação das leis, do sentido do discurso jurídico. Estilística Jurídica. 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO II – TEORIA GERAL DO DIREITO  

     Ementa:  
Ordenamento Jurídico. Norma Fundamental.  Sistemas Jurídicos. Validade, vigência, vigor e eficácia. Fontes do 
Direito. Antinomias Jurídicas. Lacunas. Hermenêutica. Métodos de Interpretação das Normas Jurídicas.  Tipos de 
Interpretação das Normas Jurídicas. Decisão jurídica. Argumentação Jurídica e Aplicação do Direito. 

CIÊNCIA POLÍTICA 

     Ementa: Ciência Política (Origens, definição e problemas). Antiguidade Clássica e Política. Modernidade e 
Política. 

ECONOMIA APLICADA AO DIREITO 

     Ementa:  
Visa atender quatro objetivos básicos: a) apresentar os conceitos mais importantes utilizados em economia; b) 
princípios da teoria microeconômica, com ênfase na formação de preços em vários regimes de mercado; c) os 
princípios da teoria macroeconômica, envolvendo determinação de renda, inflação, setor externo e distribuição 
de renda, com ênfase no caso brasileiro; d) aplicações de teoria econômica, envolvendo temas ligados ao ensino 
de Direito (Concentração de mercados, externalidades, etc). 

SOCIOLOGIA GERAL  

     Ementa: 
Sociologia como ciência. Indivíduo, Sociedade e Cultura. Estratificação Social. Instituições sociais e Controle 
Social. Desigualdade Social. Movimentos Sociais e novos movimentos sociais.  

DIREITO CIVIL II – TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

     Ementa: 
Introdução ao negócio jurídico. A escala ponteana. Vícios do negócio jurídico. Nulidades do negócio jurídico. 
Prescrição e decadência 

DIREITO CONSTITUCIONAL I  

     Ementa: 
Direito constitucional e teoria da Constituição: objeto e método da disciplina. Constituição e constitucionalismo. 
Sentidos e tipologia da Constituição. Poder Constituinte. Constituição de 1988. Princípios fundamentais Normas 
constitucionais. Hermenêutica Constitucional. Controle da Constitucionalidade. Remédios constitucionais. 
Direitos e garantias constitucionais. Nacionalidade. Direitos Políticos.  

FILOSOFIA DO DIREITO 

     Ementa: 
Visa discutir a fundamentação do Direito, além dos conhecimentos específicos das diversas Ciências Jurídicas. A 
disciplina objetiva a formação aberta, crítica e reflexiva no currículo acadêmico, fornecendo elementos para a 
compreensão das metodologias filosóficas, facultando a compreensão avançada a respeito do Direito e do papel 
do jurista na sociedade. A disciplina Filosofia do Direito aborda os métodos filosóficos na história do 
pensamento, delineando suas continuidades e rupturas, permitindo a compreensão das variadas leituras a 
respeito do direito e da justiça. 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Ementa: 
Visa proporcionar ao aluno os primeiros exercícios da produção cientifica, através dos conceitos básicos da 



 

 

construção da ciência e do conhecimento e, de sua importância para a existência humana. Conceitos, 
características e estrutura de um trabalho científico. Metodologia de pesquisa: o tema, a formulação do 
problema e da justificativa, hipótese abordagens quantitativa e qualitativa, tipos de pesquisa, fases da pesquisa, 
a entrevista, a conclusão, apresentação gráfica, índice e sumário, notas de rodapé. Fontes de consulta para 
normas da ABNT.  

EXTENSÃO INTERDISCIPLINAR I 

Ementa: visa proporcionar ao aluno, a partir de uma questão social identificada junto à comunidade, uma 
concepção e abordagem interdisciplinar, integrada, prática e concreta de cada um dos conhecimentos obtidos 
juntos as demais disciplinas do semestre. A proposta é de que possa consorciar e sistematizar o conjunto de 
conhecimentos obtidos, aplicando-os na busca de um tratamento científico e racional para a questão social 
identificada, em dinâmicas integrativas de academia e comunidade, que permitam ao aluno vislumbrar um 
sentido prático e concreto do aprendizado, e à comunidade um ponto de apoio ao encaminhamento de suas 
questões.     

 
2º ANO 

DIREITO CIVIL III –  OBRIGAÇÕES 

     Ementa: 
Teoria Geral das Obrigações. Das modalidades das Obrigações. Da transmissão das Obrigações. Do 
adimplemento e extinção das Obrigações. Do inadimplemento das Obrigações. 

DIREITO COMERCIAL I – TEORIA GERAL DO DIREITO COMERCIAL 

     Ementa: 
Comércio. Direito Comercial. Empresário. Estabelecimento empresarial. Propriedade Industrial. Livre iniciativa. 

DIREITO PENAL – PARTE GERAL I 

     Ementa: 
Introdução ao Direito Penal. Breve História do Direito Penal. A Constitucionalização do Direito Penal. 
Direito Penal Constitucional. Conceitos Fundamentais. Classificação de Crimes. Aplicação da Lei Penal. 
Conflito Aparente de Normas. Conceito Do Crime. Sistemas Penais. Fato Típico. Teoria Da Imputação 
Objetiva. Erro De Tipo. Iter Criminis. Antijuridicidade. Culpabilidade 

DIREITO CONSTITUCIONAL II 

     Ementa: 
Estrutura e organização político-administrativa do Estado brasileiro – a federação. Organização dos Poderes: 
funções típicas. Poder Legislativo. Poder Executivo. Poder Judiciário. Funções essenciais à justiça. Defesa do 
Estado e das Instituições Democráticas. Ordem econômica e financeira. Ordem Social. Perspectivas para um 
novo Direito Constitucional. 

PSICOLOGIA JURÍDICA 

Ementa:  
Visa abordar a psicologia como ciência inter-relacionada ao Direito e sua aplicação. A psicologia jurídica como 
instrumento de trabalho interdisciplinar, tanto como ferramenta capaz de auxiliar na mediação de conflitos, 
quanto como mecanismo científico capaz de proporcionar ao operador do direito meios de argumentação que 
referendem a aplicação dos institutos jurídicos. 

SOCIOLOGIA JURÍDICA 

     Ementa: 
Sociologia, filosofia e direito. Análise sociológica e realidade jurídica – conceitos e ferramentas. As bases do 
materialismo histórico de Marx e a análise marxista do direito. Sociologia do direito brasileiro. Democracia, 
cidadania e direito. Globalização. Violência, punição e direito. Racismo. Homofobia. Mulher. Pessoa com 
deficiência. Movimentos sociais. Sociologia do Poder Judiciário. 

DIREITOS HUMANOS I 

     Ementa: 
Direitos Humanos: fundamentos históricos e filosóficos. A Ideia de Direitos Inerentes à Pessoa. Estado de Direito 



 

 

e Proteção dos Direitos da Pessoa. Direitos Humanos e sua proteção no plano interno 

Extensão Interdisciplinar II 

Ementa: Visa, a partir de questões sociais identificadas junto à comunidade, uma concepção e abordagem 
interdisciplinar, integrada, prática e concreta de cada um dos conhecimentos obtidos juntos as demais 
disciplinas do semestre. Quer-se consorciar e sistematizar o conjunto de conhecimentos obtidos, aplicando-os 
na busca de um tratamento científico e racional para a questão social identificada, em dinâmicas integrativas de 
academia e comunidade, que permitam ao estudante vislumbrar um sentido prático e concreto do aprendizado, 
e à comunidade um ponto de apoio ao encaminhamento de suas questões.   

DIREITO CIVIL IV –  CONTRATOS 

     Ementa: 
Teoria geral dos Contratos. Contratos em Espécie. Atos unilaterais de Vontade. 

DIREITO COMERCIAL II – SOCIEDADES COMERCIAIS 

     Ementa: 
Sociedades Empresariais. Sociedades não personificadas.  Sociedade Limitada. Sociedades Anônimas.  Outros 
tipos societários. Desconsideração da personalidade jurídica. Alteração do tipo societário. Extinção da 
sociedade. 

DIREITO PENAL – PARTE GERAL II 

     Ementa: 
Das penas. Da aplicação da pena. Concurso de crimes. Da suspensão condicional da pena. Do livramento 
condicional. Dos efeitos da condenação. Reabilitação criminal. Das medidas de segurança. Da extinção da 
punibilidade.  

DIREITO ADMINISTRATIVO I 

     Ementa: 
Direito administrativo. Administração Pública e o Regime Jurídico Administrativo. Serviço Público e concessão 
de serviço público. Atos administrativos.  Poderes administrativos. Poder de Polícia. Organização da 
Administração Pública. Agentes públicos. Responsabilidade Extracontratual do Estado.  

SOLUÇÃO DIALOGADA DE CONFLITOS 

     Ementa: 
visa, por meio de uma abordagem que trata as habilidades de negociação e seu uso nas mais diferentes áreas 
do conhecimento, abordar uma teoria geral dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Trabalha com a 
identificação e resolução de conflitos, bem como com sua administração por meio de técnicas e habilidades de 
negociação, com ênfase na negociação, conciliação, mediação e arbitragem, num abordagem que utiliza o 
processo de comunicação como ferramenta fundamental para a pacificação das relações sociais. 

DIREITOS HUMANOS II 

     Ementa: 
Estado, democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil. A dignidade humana, os direitos do homem, os 
direitos humanos e os direitos fundamentais. A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos. O sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Sistema 
interamericano e a estrutura normativa do sistema regional de proteção dos direitos humanos.   

EXTENSÃO INTERDISCIPLINAR III 

Ementa:  
Visa, a partir de questões sociais identificadas junto à comunidade, uma concepção e abordagem 
interdisciplinar, integrada, prática e concreta de cada um dos conhecimentos obtidos juntos as demais 
disciplinas do semestre. Consorcia-se de maneira sistematizada o conjunto de conhecimentos obtidos, 
aplicando-os na busca de um tratamento científico e racional para a questão social identificada, em dinâmica 
integrativa de academia e comunidade que permite ao estudante vislumbrar um sentido prático e concreto do 
aprendizado.     

 
3º ANO 



 

 

DIREITO CIVIL V – CONTRATOS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

     Ementa: 
Contratos típicos. Compra e venda. Troca ou permuta. Contrato estimatório. Doação. Empréstimo. Prestação de 
serviço. Empreitada. Depósito. Mandato. Transporte. Seguro.  Introdução à responsabilidade civil. Noções gerais 
de responsabilidade civil. Elementos da responsabilidade civil subjetiva ou pressupostos do dever de indenizar. 
Responsabilidade civil objetiva.   

DIREITO COMERCIAL III – TÍTULOS DE CRÉDITO 

     Ementa: 
Introdução. Princípios que orientam a Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Classificação dos Títulos de crédito.  

DIREITO PENAL – PARTE ESPECIAL I 

     Ementa: 
Introdução. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes 
contra a organização do trabalho. Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

     Ementa: 
Normas fundamentais no CPC/2015. Soluções Alternativas de conflito Jurisdição e competência. Partes. 
Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Processo de conhecimento. Formação, suspensão e extinção do 
processo.  
DIREITO ADMINISTRATIVO II 

     Ementa: 
Licitação Pública. Contratos Administrativos. Bens Públicos. Intervenção do Estado na propriedade privada. 
Processo administrativo federal e Mediação. Controle da Administração Pública.  

PRÁTICA JURÍDICA I  - PRÁTICA DO PROCESSO CIVIL  

     Ementa: 
Noções preliminares sobre prática jurídica. Diálogos internos de toda relação intersubjetiva. Técnica da petição 
inicial. Redação e Persuasão. Importância da preparação e planejamento das petições. Requsito formal na 
petição inicial. Elementos da petição inicial. O equacionamento e identificação dos sentimentos e emoções nas 
relações interpessoais. Técnicas de negociação. Condução eficiente de uma negociação. Competências 
autocompositivas. Busca pela melhor alternativa ao acordo negociado. Ferramentas de mediação. Escuta ativa. 
Discurso de abertura em uma negociação. Recontextualização 

DIREITO CIVIL VI – DIREITOS REAIS 

     Ementa: 
Introdução. Da Posse. Da Propriedade. Direitos de Vizinhança. Condomínio. Direitos Reais de Gozo ou Fruição. 
Direitos Reais de Garantia. Alienação Fiduciária em Garantia. 

DIREITO COMERCIAL IV – CONTRATOS MERCANTIS 

     Ementa: 
Direito contratual - Generalidades, conceito e pressupostos. Princípios fundamentais dos contratos – autonomia 
da vontade; autonomia privada, boa-fé objetiva, equilíbrio econômico financeiro e função social dos contratos. 
Contratos Mercantis típicos e atípicos. Contratos Mercantis em espécie. 

DIREITO PENAL – PARTE ESPECIAL II 

     Ementa: 
Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a 
paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

     Ementa: 
Petição inicial. Da resposta do réu. Das exceções. Da contestação. Da reconvenção. Da revelia. Das providências 
preliminares. Das provas. Sistema de avaliação da prova. Ônus da prova. Espécies de prova. Audiência. 
Sentença. Coisa julgada. Liquidação e Cumprimento de sentença  



 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL I  

     Ementa: 
Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a 
paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. . 

DIREITO DO TRABALHO I  

     Ementa: 
Introdução ao direito do trabalho. Contratos. Salário e Remuneração. 

PRÁTICA JURÍDICA II – PRÁTICA DO PROCESSO CIVIL 

     Ementa: 
Contestação. Reconvenção. Impugnação à contestação. Audiência de Conciliação. Sentença. Recursos cíveis: 
noções. Contrarrazões recursais. 

 
4º ANO 

DIREITO CIVIL VII – DIREITO DE FAMÍLIA 

     Ementa: 
Direito de família contemporâneo. Situação jurídica da mulher. Casamento. União estável. Parentalidade. 
Alimentos. Tutela. Curatela.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 

     Ementa: 
Recurso. Efeitos do recurso. Recuso adesivo. Recursos em espécie. Execução. Das diversas espécies de execução 

DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

     Ementa: 
Da prova. Do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Do Interrogatório. Confissão. Oitiva do ofendido. 
Das testemunhas. Do reconhecimento de pessoas e coisas. Dos documentos. Da busca e apreensão. Medidas 
assecuratórias. Execução. Incidente de falsidade. Procedimentos. Citação. Audiência de instrução, debates e 
julgamento. Procedimento comum sumário 

DIREITO DO TRABALHO II 

     Ementa: 
Jornada de Trabalho. Férias Anuais. Aviso prévio. 13º salário. FGTS. Estabilidade e garantia provisória. Extinção 
do contrato de trabalho. Direito Coletivo do Trabalho. 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

     Ementa: 
Introdução ao Direito Internacional Público. Teoria Geral dos Tratados Internacionais. Personalidade 
internacional. Tribunais internacionais. 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

     Ementa: 
Constituição dos Estados nacionais e as relações internacionais. Organizações Internacionais. ONU. Tribunais de 
Exceção e Tribunal Penal Internacional. Globalização. Interdependência entre os Estados: crise da soberania. 
Conflitos. A questão de gênero. Meio ambiente.  Papel do Brasil no sistema internacional 

PRÁTICA JURÍDICA III – PRÁTICA DO PROCESSO PENAL 

     Ementa: 
Denúncia ou queixa-crime. Resposta escrita à acusação. Alegações finais em forma de Memoriais. 
Recurso em sentido estrito. Apelação. Contrarrazões do apelado. Prisões provisórias 

DIREITO CIVIL VIII – DIREITO DAS SUCESSÕES 

     Ementa: 
Sucessão em geral. Sucessão Legítima. Sucessão testamentária. Planejamento sucessório. Inventário e partilha.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV 

     Ementa: 



 

 

Embargos. Procedimentos especiais. Recursos.  

DIREITO PROCESSUAL PENAL III 

     Ementa: 

Sentença. Coisa Julgada. Recursos. Teoria Geral e Espécies. Ações de impugnação. Nulidades.  

DIREITO DO TRABALHO III – PROCESSO DO TRABALHO 

     Ementa: 
Direito processual do trabalho e constitucional. Organização da justiça do trabalho. Processo e Procedimento. 

Audiências. Provas em processo. Sentença. Recursos. Liquidação e execução. Ações especiais aplicadas no 

processo do trabalho. 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

     Ementa: 
Direito Internacional Privado brasileiro e suas fontes. Conflito de leis no espaço. Aplicação do Direito 
estrangeiro. Responsabilidade internacional. Processo internacional.  

DIREITO TRIBUTÁRIO I 

     Ementa: 
Direito Tributário. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Legislação tributária. Obrigação tributária.  

PRÁTICA JURÍDICA IV – PRÁTICA DO PROCESSO PENAL 

     Ementa: 
Embargos infringentes e de nulidade. Embargos de declaração. Revisão criminal. Habbeas Corpus. 

Mandado de Segurança. Recurso Extraordinário. Recurso Especial 

PRÁTICA JURÍDICA V – PRÁTICA DO PROCESSO CIVIL 

     Ementa: Embargos de Declaração. Recurso especial. Recurso extraordinário. Execução. Exceção de pré-
executividade Embargos à execução.  Recursos aos embargos.  

 
5º ANO 

FILOSOFIA DO DIREITO I 

     Ementa: 
Filosofia geral e filosofia do direito. O pensamento pré-socrático e os horizontes da filosofia: lógos e physis. A 
doutrina platônica do direito: as leis e a justiça. A filosofia política e jurídica de Aristóteles. O pensamento 
jusfilosófico patrístico e medieval: Santo Agostinho e São Tomas de Aquino. A filosofia renascentista e o 
pensamento moderno da filosofia do direito: De Descartes ao  pensamento de Hobbes e Rousseau. O 
liberalismo e o individualismo no pensamento kantiano. A filosofia do direito hegeliana: dialética e história. 
Utilitarismo e direito: Bentham e Mill. Marx e a crítica ao Estado e ao direito. Positivismo jurídico de John Austin 
e suas influências. 

DIREITO TRIBUTÁRIO II 

     Ementa: 
Crédito tributário. Impostos em espécie. Administração Tributária. Processo Administrativo Tributário e Judicial. 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

     Ementa: 
Crimes hediondos. Tortura. Crimes do Estatuto do Desarmamento. Crimes de Drogas. Lei Maria da Penha. 
Crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Crimes de Abuso de autoridade. Lei das contravenções penais. Juizados 
especiais criminais. Crimes da Lei de licitações. Lavagem de dinheiro. Organizações criminosas. Antiterrorismo. 

DIREITO FALIMENTAR 

     Ementa: 
Introdução. Fase Pré-falimentar. Fase Falimentar. Recuperação judicial. Órgãos da recuperação judicial e 
falência. Recuperação Extrajudicial.  

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

     Ementa: 



 

 

Transmitir aos alunos as noções do sistema de Seguridade Social, levando-os à percepção e ao conhecimento da 
tríade que compõe este sistema (saúde, previdência social e assistência social), tornando-os aptos para a 
aplicação de seus conhecimentos na realidade social e na vida prática profissional. 

DIREITO AGRÁRIO 

     Ementa: 
Teoria geral do Direito Agrário. Institutos de Direito Agrário na Constituição Federal. Classificação das 
Propriedades Rurais. Reforma Agrária e Política agrícola. Desapropriação para Reforma Agrária. Contratos 
agrários: Arrendamento e Parceria. 

DIREITO ECONÔMICO 

     Ementa: 
Introdução ao Direito Econômico.  Ordem econômica na Constituição Federal de 1988. Intervenção do Estado 
do domínio econômico. Políticas econômicas constitucionais. Direito econômico da concorrência. Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC. Atos de concentração econômica e ilícitos concorrenciais. Da 
Ordem econômica internacional. 

PRÁTICA JURÍDICA VI – PRÁTICA DO PROCESSO TRABALHISTA 

     Ementa: 
Petição Inicial. Defesa. Audiências práticas. Recursos. Liquidação e execução. 

MEDICINA FORENSE I 

Ementa:  
Histórico da medicina legal. Antropologia forense. Documentos Médico legais. Peritos e Perícias Medico legais. 
Traumatologia , conceito e suas várias divisões. Asfixias em geral.  

FILOSOFIA DO DIREITO II 

Ementa:  
Filosofia do direito moderna e a hermenêutica jurídica clássica. Juspositivismo e os horizontes da Filosofia do 
direito contemporânea. Pensadores brasileiros. O acordo e desacordo do direito positivo e da moral. 
Existencialismo e decisionismo no Direito. Marx e a crítica do Direito. Liberdade, violência e responsabilidade 
em Hannah Arendt. Direito e poder em Michel Foucault. Outros temas atuais no âmbito da filosofia do direito. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Ementa:  
Política de proteção integral. Política de atendimento. Criança e adolescente. Direitos fundamentais das crianças 
e adolescentes. Família natural e substituta. Medidas protetivas e socioeducativas. Atos infracionais. Crimes e 
infrações administrativas.  

DIREITO DO CONSUMIDOR 

Ementa:  
O Código de Defesa do Consumidor e seus princípios fundamentais. O direito contratual e o Código de Defesa 
do Consumidor. Responsabilidade na relação de consumo. Oferta e Publicidade. Esferas de responsabilização e 
sanções no CDC. Proteção do consumidor em juízo. Tutela Coletiva. 

DIREITO AMBIENTAL 

Ementa:  
Meio Ambiente. Tutela internacional do Meio Ambiente. Federalismo em matéria ambiental. Princípios gerais 
de direito ambiental. Bens ambientais. Política Nacional do Meio Ambiente. EIA/RIMA. Autorização e licenças 
ambientais. Responsabilidade por dano ambiental. Proteção do meio ambiente em juízo. Tributos em face dos 
recursos naturais. Terra dos índios 

DIREITO FINANCEIRO 

Ementa:  
Direito Financeiro. Atividade Financeira do Estado. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento. Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Precatório. Tribunal de Contas. Crédito Público. 

DIREITO AUTORAL 

Ementa:  



 

 

Introdução. Evolução histórica. Natureza jurídica. Os Direitos de Autor como Direitos da Personalidade. Os 
Direitos de Autor como Direito de Propriedade. Os direitos autorais no direito comparado e nas relações 
internacionais. Evolução legislativa. A Lei 9.610/98 e sua abrangência e aplicação. O registro das obras 
intelectuais. Os Direitos Morais de autor. Limitações aos direitos autorais. Duração dos direitos patrimoniais do 
autor Transferência dos direitos autorais. Utilização de Obras intelectuais Direitos conexos aos direitos do autor. 
Sanções e violações aos direitos autorais.  

ÉTICA PROFISSIONAL 

Ementa:  
Atividade de advocacia e regras gerais. Princípios norteadores da atividade advocatícia. Direitos e deveres dos 
advogados. Sociedade de advogados e regras de publicidade. Honorários. Impedimentos e incompatibilidades. 
Tribunal de ética e disciplina da OAB e o processo administrativo disciplinar. OAB – Ordem dos Advogados do 
Brasil 

PRÁTICA JURÍDICA VII – PRÁTICA DO PROCESSO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL 

Ementa:  
Processo judicial tributário. Remédios constitucionais.  

MEDICINA FORENSE/ PSICOLOGIA JURÍDICA 

Ementa:  
Sexologia Forense.  Tanatologia forense. Toxicologia Forense. Psicopatologia forense. Criminologia. Vitimologia. 
Infortunística. 

DIREITO DO TRABALHO APLICADO (OPTATIVA) 

Ementa:  
Introdução ao direito do trabalho. Contratos. Direitos constitucionais individuais. Direito Coletivo. Direito 
processual do trabalho e constitucional. Organização da justiça do trabalho. Processo e Procedimento. 
Audiências. Provas em processo. Sentença. Recursos. Liquidação e execução. Ações especiais aplicadas no 
processo do trabalho. 

DIREITO CIVIL APLICADO (OPTATIVA) 

Ementa:  
   Noções gerais do direito civil aplicado. Definição do negócio jurídico e tipificação do negócio jurídico. 

Fundamentos no negócio jurídico: históricos, políticos, de direito positivo e a posição do código civil; 
fundamentos doutrinários e as vantagens da categoria. A estrutura do negócio jurídico: elementos de 
existência; planos da existência; plano de validade; plano de eficácia. Analise do negócio jurídico no plano de 
existência. Analise do negócio jurídico no plano de validade. 
Análise do negócio jurídico no plano da eficácia: fatores de atribuição, extensão e da extensão subjetiva. 
Insistência invalidade e ineficácia: conceituação histórica e vantagens; nulidades e anulabilidades. A ineficácia 
pendente, relativa, superveniente por causa intrínseca e extrínseca. O período da conservação: conceituação 
fundamento aplicação e alcance. A interpretação dos negócios jurídicos: considerações gerais critérios objetivos 
e subjetivos. 

DIREITO PENAL APLICADO (OPTATIVA) 

Ementa:  
Noções gerais sobre o Direito Penal Aplicado. Estudo da doutrina e jurisprudência aplicada. Estágios simulados 
ou reais. Estudos e Pesquisas a respeito da delinquência juvenil e adulta. Problemas práticos e estudo de casos 
concretos. 

DIREITO TRIBUTÁRIO APLICADO (OPTATIVA) 

Ementa:  
     Os problemas econômicos do ângulo jurídico. As finanças públicas e sua aplicação prática. Casos e problemas dos 

tributos federais, estaduais e municipais. Direito Tributário comparado. Planejamento tributário. Impostos e 
Contribuições para microempresa e empresa de pequeno porte. Tributação no Mercosul. 

LIBRAS (ELETIVA) 

Ementa:  



 

 

Todas as línguas sejam elas orais e/ou sinais são estruturadas a partir de unidades mínimas que formam 
unidades mais complexas, possuindo os seguintes níveis linguísticos: fonológico, morfológico, sintático e 
semântico.  Libras é um sistema linguístico que se constrói a partir de regras, distanciando-se de gestos naturais 
e das mímicas.  É preciso abrir espaço na questão acadêmica, pois a Lei 10.436/2002 reconhece a Libras, como 
língua oficial dos surdos. 

 

 


