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Plano de Ensino
Disciplina: Instituições de Direito Público e Privado
Curso: Administração
Período Letivo: 2017

Série: 1ª

Obrigatória ( X) Optativa ( )

CH Teórica: 80 horas

CH Prática:

CH Total: 80 horas

Obs:

I - Objetivos

Gerais:Garantir que o aluno adquira uma sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade
de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica que servirão de base jurídica ao
futuro administrador, em seu trabalho.
Específicos:Fornecer informação geral do Direito Público e Privado.
Assim, o aluno deverá ser capaz de:
- analisar os fundamentos do Direito;
- utilizar adequadamente a metodologia de pesquisa científica, aplicada a questões referentes ao Direito;
- apresentar um posicionamento ético no tratamento de questões jurídicas;
- ler e interpretar textos jurídicos;
- pesquisar e usar a legislação, jurisprudência, doutrina e outras fontes do Direito; e
- utilizar o raciocínio jurídico, argumentação, persuasão e reflexão crítica, aplicados ao Direito.
II - Ementa
Direito: Teoria Geral do Direito. Direito Público e Direito Privado.

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino
1. Teoria Geral do Direito
a) Noções gerais de Direito: conceito, finalidade, direitos Público e Privado;
b) Fontes do Direito: Lei, costumes, doutrina, jurisprudência, analogia,
princípios gerais do direito, equidade.
c) Vigência da Lei: no tempo e no espaço.
2. Direito Público
a) Direito Constitucional: conceito, constituições, formas e sistemas de
governo, divisão dos poderes, organização do Estado, mutação
constitucional (recepção, repristinação, desconstitucionalização), Poder
Constituinte, processo legislativo, análise do art. 5º da Constituição Federal
(Direitos e garantias fundamentais), Direitos difusos e coletivos.
b) Direito Econômico: Conceito, intervenção do Estado no domínio
econômico, ramos do direito econômico (1. Direito do Consumidor –
Relação de consumo, consumidor, fornecedor, produtor, serviço, princípios,
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responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, o engenheiro frente a
relação de consumo; 2. Direito ambiental - Conceito, medidas protetivas,
responsabilidade pelo dano ambiental, princípios, licenciamento ambiental,
recursos hídricos).
Continuação do Direito Público
c) Direito Penal: Conceito, finalidade, princípios, sujeitos, dolo, culpa,
antijuridicidade, culpabilidade, sanção, crimes.
d) Direito processual: Ação, competência, citação, intimação, notificação,
provas, sentença, noções gerais sobre os recursos e procedimentos na
área civil e penal.

2º BM

e) Direito Tributário: Conceito, finalidade, limitações ao poder de tributar,
princípios, tributos e sua classificação, relação jurídico-tributária.
Continuação do Direito Público
g) Direito Administrativo: Noções gerais (conceito, níveis da administração,
finalidade, princípios, fontes, poderes e órgão públicos), ato administrativo,
requisitos, elementos vinculados e discricionários, invalidação dos atos,
organização da administração, contratos administrativos e licitação.
3. Direito Privado
a) Direito do Trabalho: conceito, princípios, fontes, sujeitos (empregador,
empregado, empregado rural), contrato de trabalho, salário, regime de
trabalho, trabalho noturno, férias, dissolução do contrato de trabalho,
aposentadoria.
Continuação do Direito Privado
b) Direito Civil: Conceito, pessoas naturais e jurídicas, bens, fatos e atos
jurídicos, atos ilícitos, Direitos das Obrigações (conceito, estrutura,
espécies, contratos – conceitos requisitos e espécies), Direitos reais
(conceito,
posse,
propriedade,
usucapião,
desapropriação),
responsabilidade civil.
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c) Direito Empresarial (antigo comercial): Noções gerais – conceito,
empresário, sociedades, títulos de crédito.

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)
Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito Constitucional
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Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito Processual
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Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito do Trabalho

3º BM

Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito Civil
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V - Atividades de Nivelamento
Em virtude da natureza da presente disciplina, as atividades de nivelamento
serão relacionadas com conceitos básicos de Direito. Nesse sentido, serão
sugeridas aos discentes leituras e exercícios nessa direção e eventuais
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colóquios com o professor fora do horário regular da aula.
Em virtude da natureza da presente disciplina, as atividades de nivelamento
serão relacionadas com conceitos básicos de Direito. Nesse sentido, serão
sugeridas aos discentes leituras e exercícios nessa direção e eventuais
colóquios com o professor fora do horário regular da aula.

2º BM

Em virtude da natureza da presente disciplina, as atividades de nivelamento
serão relacionadas com conceitos básicos de Direito. Nesse sentido, serão
sugeridas aos discentes leituras e exercícios nessa direção e eventuais
colóquios com o professor fora do horário regular da aula.
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Em virtude da natureza da presente disciplina, as atividades de nivelamento
serão relacionadas com conceitos básicos de Direito. Nesse sentido, serão
sugeridas aos discentes leituras e exercícios nessa direção e eventuais
colóquios com o professor fora do horário regular da aula.
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VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa
Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito Civil
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Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito Constitucional

2º BM

Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito Processual

3º BM

Pesquisa com entrega de trabalho sobre Direito do Trabalho

4º BM

VII - Atividades Avaliativas
Provas regimentais. Trabalhos de pesquisas. A mensuração dos
resultados será feita de acordo com o estabelecido no regimento.
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Trabalhos de pesquisas.
A mensuração dos resultados será feita de acordo com o
estabelecido no regimento.

2º BM
3º BM
4º BM

OBS.: O mesmo sistema avaliativo será utilizado em todos os
bimestres.
VIII - Monitoria
---------IX - Grupo de Iniciação Científica
não
X - Projetos
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão
Projeto de Extensão Fadap/FAP.
XI - Temas Obrigatórios
Educação Ambiental
Educação em Direitos Humanos
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Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas
XII - Bibliografia Básica
DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Nelpa.
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Atlas.
PINHO, Ruy Rebello. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Atlas.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros.
XIII - Bibliografia Complementar
LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Método.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Malheiros.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. São Paulo: Atlas.

XV - Professor
______________________________

_____________

Mestre Sônia Regina De Grande

Caroline Penteado Manoel

Petrillo Obregon

Coordenadora do Curso

Docente da disciplina

