
  
 

 

Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE 

CIVIL 
Código: NI133 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

*C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 
30 

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 - O Código de Defesa do Consumidor e as relações de consumo; 
2 - Proteção contratual do consumidor; 
3 - Os contratos imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor; 
4 - Noções gerais de responsabilidade civil; 
5 - Responsabilidade civil subjetiva e objetiva; 
6 - Excludentes da responsabilidade civil; 
7 - Responsabilidade civil do fornecedor nas relações de consumo; 
8 - A responsabilidade civil na atividade do corretor de imóveis.  
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
A evolução da proteção do consumidor no sistema jurídico brasileiro. O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) como marco legal de proteção. Princípios constitucionais e legais de 
proteção às relações de consumo. Apresentação dos conceitos de consumidor, fornecedor, 
relação de consumo e demais correlatos. As especificidades do contrato imobiliário. A aplicação 
do CDC aos contratos imobiliários. 
 
Análise da abrangência do conceito de dano. A responsabilidade civil, penal e administrativa. 
Conceito de responsabilidade civil e sua divisão entre responsabilidade subjetiva e objetiva. As 
hipóteses de exclusão da responsabilidade civil. A responsabilidade civil no CDC e 
especificamente na atividade do corretor de imóveis. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Proporcionar ao estudante uma visão geral da proteção das relações de consumo e e aplicar 
seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Compreender o sistema jurídico brasileiro de proteção às relações de consumo;  
Compreender a utilização das normas do CDC na área de negócios imobiliários;  



  
 

 

Compreender o sentido de responsabilidade civil, suas regras, excludentes e abrangência;  
Compreender a aplicação da responsabilidade civil área de negócios imobiliários.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial e serão realizadas 
ao longo de 5 semanas, com 6 horas de atividade semanal, divididas em 3 horas de atividades 
síncronas e 3 horas de atividades assíncronas. Semanalmente acontecerá um encontro 
síncrono, com duração de 1hora e 30 minutos horas, conforme descrito no item b) abaixo e 
outro encontro síncrono, a ser agendado semanalmente, conforme necessidade e 
disponibilidade dos estudantes, para esclarecimento de dúvidas acerca do conteúdo e da 
resolução dos estudos dirigidos. As 3 horas assíncronas serão reservadas para que os 
estudantes possam realizar a leitura do material disponibilizado e realização de atividades 
propostas. 
 
b) Atividades síncronas: Os encontros serão realizados pela plataforma Teams, nos mesmo 
horários previstos para a aula caso ela estivesse acontecendo em período normal. 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. 
 
c) Atividades assíncronas: Para cada unidade será disponibilizado no sistema moodle, de 

acordo com o tema e assunto, 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 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 estudades. Para as atividades síncronas será utilizado o Teams, para as 
reuniões presenciais e correções dos estudos dirigidos. 
 
e) Controle de frequência das atividades presenciais: Em cada encontro presencial, 
representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle convencional, sendo 
realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. O controle de frequência das 
atividades assíncronas será feito pelo envio de atividades semanais relacionadas ao roteiro de 
estudos e aos estudos dirigidos. 
 
f) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 45 
estudantes matriculados na turma. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

a) A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e 
assíncronas. Para cada unidade os alunos semanalmente apresentaram atividades qualitativas 
de compreensão sobre os assuntos e temas analisados e estudados. Será oferecido pelo 
professor um roteiro de construção dessas avaliações e a pontuação limite da atividade. Ao final 
de cada unidade o aluno poderá obter nota máxima de até dez pontos. A média final será feita 
por uma aritmética simples. 
 
b) Exame final síncrono, a ser agendado para a semana imediatamente posterior ao término da 
disciplina, para estudantes cuja média semestral tenha ficado entre 4,0 (quatro pontos) e 6,9 
(seis pontos e nove décimos). 
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Professor da Disciplina: Bettina Augusta Amorim Bulzico Battaglin 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


