
Ficha 2 (variável)

Disciplina: SISTEMA REGISTRAL E NOTARIAL Código: NI129
Natureza: 
( X ) Obrigatória 
(  ) Optativa

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: 
Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD
CH Total: 45

CH semanal: 04

Padrão (PD): 
45

Laboratório (LB): 00
Campo (CP): 
00

Estágio (ES): 
00

Orientada (OR): 
00

Prática Específica
(PE): 00

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP):

Extensão
(EXT): 00

Prática como 
Componente 
Curricular
(PCC): 00

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)
*Indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA (Unidade Didática) 

1 - Serviços notariais e de registro;
2 - Notários e Registradores;
3 - Registros Públicos;
4 - Tipos de Registros Públicos;
5 - Matrícula, registro e averbação;
6 - Cartório de notas;
7 - Escritura pública;
8 - Incorporações imobiliárias;
9 - Parcelamentos de solo.  

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Conceituação de serviços notariais e registrais a partir do estudo da legislação sobre o tema
(Lei  de Registros  Publicos  – Lei  6.015/1973 e Lei  do Notariado – Lei  8.935/1994).  Noções
Gerais  e  princípios  fundamentais  que  regem  o  Sistema  Notarial  e  Registral.  Conceito  e
classificação  dos  Registros  Públicos  no  ordenamento  jurídico  nacional.  Diferenciação  entre
matrícula, registro e averbação. Conceito e classificação do sistema notarial brasileiro. Estudo
dos elementos da matrícula. Debates sobre incorporações imobiliárias e parcelamento de solo.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao estudante uma visão geral do Sistema Notarial e Registral brasileiro para que
tenham consciência da importância dessas instituições na área de negócios imobiliários.

OBJETIVO ESPECÍFICO



Compreender o sistema notarial e registral, seus conceitos, princípios e regras; 
Saber diferenciar a atuação do tabelião de notas e do oficial de registro de imóveis; 
Compreender a importância da escritura pública para os negócios imobiliários e ser capaz de
observar as principais informações a respeito de um documento como este; 
Compreender a estrutura de uma matrícula e os elementos atinentes aos registros e averbações
nela contidos;
Entender  a  abrangência  do sistema notarial  e  registral  nas  incorporações  imobiliárias  e  no
parcelamento do solo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial e serão realizadas
ao longo de 9 semanas, com 5 horas de atividade semanal, divididas em atividades síncronas e
assíncronas. Quinzenalmente acontecerá um encontro síncrono, com duração de 1hora e 30
minutos  horas,  conforme  descrito  no  item  b)  abaixo  e  outro  encontro  síncrono  de  até  30
minutos, a ser agendado (toda semana conforme demanda dos alunos), para esclarecimento de
dúvidas acerca do conteúdo e da resolução dos estudos dirigidos. Nas semanas sem encontro
síncrono, serão disponibilizados vídeo aulas de 1 hora e 30 minutos com parte do conteúdo da
ementa.  Também será  disponibilizado  a  oportunidade  de  um  encontro  síncrono  de  até  30
minutos, a ser agendado (toda semana conforme demanda dos alunos), para esclarecimento de
dúvidas acerca do conteúdo e da resolução dos estudos dirigidos. A presença do aluno será
monitorada  tanto   no encontro  síncrono quanto  na visualização  da  vídeo  aula  do encontro
assíncrono. As demais 3 horas semanais de carga horária serão destinadas para a realização
de leituras semanais obrigatórias e atividades de avaliação

b)  Atividades síncronas: Os encontros serão realizados pela plataforma Teams, às segundas
feiras entre 19h00 – 20h30. O objetivo é dialogar com os alunos a partir do contato destes com
os  materiais  disponibilizados  nas  atividades  assíncronas.  Também  acontecerá  a  correção
síncrona  de  atividades  e  esclarecimento  de  dúvidas.  Os  encontros  síncronos  serão  nos
dias:07/06; 21/06; 05/07; 19/07; e 02/08.

c) Atividades assíncronas: As vídeo aulas serão disponibilizadas também na plataforma Teams,
às segundas feiras entre 19h00 – 20h30. O objetivo é trabalhar intensivamente um dos temas
da ementa, o qual deverá ser obrigatoriamente acompanhado pelo aluno. A leitura do material
colocado a disposição é obrigatória.  Também é obrigatório o comprimento das atividades e
dinâmicas  propostas  nas  vídeo  aulas.  Devendo  seu  resultado  ser  postado  no  Moodle.  Os
encontros assíncronos serão nos dias: 14/06; 28/06; 12/07e 26/07.

 Para cada unidade será disponibilizado no sistema moodle, de acordo com o tema e assunto, o
material  de  pesquisa  e  leitura  obrigatórios  (textos,  vídeos  documentários  e  vídeo  aulas,
podcasts). Será também disponibilizado um roteiro para auxiliar os alunos em como interagir
como o material.  Os alunos terão 3 horas por unidade para desenvolveram as leituras e as
atividades indicadas pelo professor, as quais serão avaliadas de modo a compor a nota final da
disciplina. 

d)  Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado,
disponível no SEPT, tanto para disponibilização de material didático quanto para desenvolver as



atividades  pelos  estudantes.  Para  as  atividades  síncronas será  utilizado  o  Teams,  para  as
reuniões presenciais, disponibilização das vídeo aulas e correções dos estudos dirigidos.

e)  Controle de frequência das atividades presenciais: O controle de frequência das atividades
síncronas e assíncronas será feito pelo envio de atividades semanais relacionadas ao roteiro de
estudos proposto para a semana.

f)  Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 50
estudantes matriculados na turma.

CRONOGRAMA 

Atividades Síncronas 
(5h/aula cada)

Dias 07/06; 21/06; 05/07; 19/07; e 02/08 via Teams, no horário da aula 
curricular (5 encontros às segundas feiras, das 19h00 às 20h30 + 30 minutos)

Atividades Assíncronas
(5h/aula cada) 

Dias 14/06; 28/06; 12/07e 26/07 via Teams (vídeo aula) e entrega de ati-
vidade via Moodle

Prova final Dia 09/08 via Moodle (obrigatoriamente das 19h00 às 20h30)
Resultado Notas Dia 16/08 via Moodle

FORMAS DE AVALIAÇÃO

a) A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e
assíncronas. Periodicamente os alunos apresentarão atividades qualitativas de compreensão
sobre os assuntos e temas analisados e estudados. As atividades serão postadas no Moodle
nos  mesmos  dias  da  liberação  das  aulas  assíncronas  (dias  14/06;  28/06;  12/07e  26/07).
Deverão ser respondidas e postadas no Moodle até a sexta feira da mesma semana. Assim, no
encontro síncrono subsequente, a professora oferecerá um roteiro de construção das respostas
às avaliações e esclarecerá as dúvidas remanescentes sobre o tema. Em cada avaliação o
aluno poderá obter nota máxima de até dez pontos. A média final será feita por uma aritmética
simples.

b) Exame final síncrono, via Moodle,  a ser agendado para a semana imediatamente posterior
ao término da disciplina (dia 09/08), para estudantes cuja média semestral tenha ficado entre
4,0 (quatro pontos) e 6,9 (seis pontos e nove décimos).
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