
  
 

 

Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina: Introdução ao Direito Código: NI137 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

*C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 
60 

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. Noção geral de Direito. 
2. Direitos Fundamentais. 
3. Direito Civil. 
4. Relação jurídica. 
5. Fatos jurídicos. 
6. Negócio jurídico. 
7. Sujeitos do negócio jurídico. 
8. Objeto do negócio jurídico. 
9. Forma do negócio jurídico. 
10. Elementos acidentais do negócio jurídico. 
11. Prescrição. 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
1. Noção geral de Direito: Sistema jurídico e ordenamento jurídico. Normas, norma jurídica e 
Lei. Direito Público e Direito Privado. Fontes do Direito. Hierarquia das normas jurídicas. 
2. Direitos Fundamentais: Direitos e garantias individuais. Direitos Humanos. Articulação dos 
Direitos Humanos com as relações étnico-raciais e com a história e cultura afro-brasileira e 
africana. 
3. Direito Civil: Contextualização do tema no âmbito do Direito Privado e articulação com a área 
de negócios jurídicos. 
4. Relação jurídica: Noção geral e relevância para o estudo dos negócios jurídicos.  
5. Fatos jurídicos: Classificação. Diferenciação entre ato e negócio jurídico. A relação entre os 
negócios jurídicos e os contratos. A relevância do tema para os negócios imobiliários. 
6. Negócio jurídico: Noção geral. Existência, validade e eficácia. Requisitos de validade. 
Espécies.  
7. Sujeitos do negócio jurídico: Pessoa física: personalidade, capacidade e incapacidade, 
suprimento de capacidade. Pessoa jurídica. 
8. Objeto do negócio jurídico: Noção geral. Comportamento, bens e patrimônio. Classificação 
dos bens: corpóreos e incorpóreos, públicos e privados, móveis e imóveis, fungíveis e 
infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, singulares e coletivos, principais e acessórios.  
9. Forma do negócio jurídico: Liberdade de forma e exceções à regra. 



  
 

 

10. Elementos acidentais do negócio jurídico: Condição. A condição resolutiva e sua relevância 
para os negócios imobiliários. Termo. Encargo.  
11. Prescrição: a relevância da passagem do tempo nos negócios jurídicos. 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Proporcionar ao estudante uma visão geral do sistema jurídico brasileiro, capacitando-o a 
compreender e aplicar seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Compreender o sistema jurídico brasileiro;  
Compreender o sentido e a utilização das normas jurídicas nas variadas áreas do conhecimento 
relevantes para os negócios imobiliários;  
Compreender o sentido e a relevância dos direitos fundamentais bem como sua articulação com 
a noção de Direitos Humanos e de relações étnico-raciais;  
Compreender a noção geral de negócio jurídico e seus elementos fundamentais, quais sejam, 
sujeito, objeto e forma, bem como sua aplicação aos negócios jurídicos.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 13 de 
julho e serão realizadas ao longo de 10 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 2 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 didático, mediada pelo roteiro de estudo 
correspondente, e para a resolução do estudo dirigido referente ao conteúdo. 
b) Atividades síncronas: Nas atividades síncronas ocorrerão apresentação do conteúdo a ser 
estudado, a ser realizada no Teams, no horário previsto para a aula caso ela estivesse 
acontecendo no período normal. Além da interação direta com os estudantes, também serão 
utilizados vídeos curtos com explicação de conteúdo, que serão disponibilizados aos estudantes 
para que possam assistir/rever o conteúdo em outros momentos que queiram. Todo o conteúdo 
será disponibilizado em material didático especialmente elaborado para cada turma, no Moodle, 
no espaço de cada turma. Também acontecerá a correção síncrona dos estudos dirigidos, de 
modo que exista possibilidade de contato direto entre docente e estudantes para que as dúvidas 
possam ser esclarecidas. 
c) Atividades assíncronas: Semanalmente será enviado um roteiro de leitura referente ao tema 

de cada unidade de conteúdo, representado por um conjunto de questões e orientações para a 

pré compreensão do assunto que será tratado no próximo encontro síncrono. Também serão 

realizados estudos dirigidos relacionados aos conteúdos estudados em cada um dos módulos, 

com questões preferencialmente de caráter prático. Tais estudos fazem parte da avaliação do 

semestre, compondo 40% da nota final da disciplina. Por fim, tal tempo também será utilizado 

para a realização de um estudo individual de material específico que trata da História e Cultura 

Africana, Afro-brasileira e Indígena, com a resposta às questões colocadas ao longo do texto.  

d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, 
disponível no SEPT, tanto para disponibilização de material didático, roteiros de leitura e 
estudos dirigidos, quando para postagem das atividades realizadas pelos estudantes. Para as 
atividades síncronas será utilizado o Teams, tanto para encontro de conteúdo quanto para 
correção de estudos dirigidos e sessão para tirar dúvidas. 
e) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, três 



  
 

 

materiais, a saber, o conteúdo, o roteiro de leitura e o estudo dirigido. O conteúdo será 
representado pelo material didático específico que contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser 
estudado, composto tanto por material produzido pelo docente da disciplina quanto por textos 
complementares e legislação relacionada ao tema. Além disso, junto ao conteúdo será entregue 
um roteiro de leitura para a compreensão do conteúdo e um estudo dirigido, estruturado a partir 
de casos concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura 
do material de apoio entregue pela professora, de leitura da bibliografia complementar e, se for 
o caso, de contato com a professora/tutora para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos 
possíveis para o estudo.  
f) 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. 
g) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 45 
estudantes matriculados na turma, de modo que possa atender a todos. Trata-se de um número 
alto, mas possível, considerando a possibilidade de atendimento de estudantes com dúvidas em 
horários flexíveis, que podem ser combinados individualmente ou em pequenos grupos, 
dependendo das necessidades que surgirem. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e 
assíncronas, conforme segue: 
a) Uma avaliação síncrona, representada por perguntas de caráter prático que sejam 
relacionadas ao conteúdo estudado, e para a qual será possível a consulta a qualquer material 
que o estudante tenha acesso. Justifica-se tal escolha pelo fato de que um dos objetivos da 
disciplina é criar condições para que os estudantes desenvolvam a competência de, diante de 
um problema, buscar soluções técnicas que o esclareça ou que permitam sua solução. Destaca-
se que esta já é a forma de avaliação da disciplina em ofertas normais da disciplina. O peso de 
tal avaliação será de 50% da nota semestral e ela será realizada durante o último encontro 
síncrono. 
b) Realização de estudos dirigidos relacionados aos temas estudados nas unidades de 
conteúdo, com peso total de 40% da nota semestral. 
c) Estudo e resposta às questões apresentadas pelo material que trata da História e Cultura 
Africana, Afro-brasileira e Indígena, com peso total de 10% da nota semestral. 
d) 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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