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DISCIPLINA DE DIREITO APLICADO

Planejamento da disciplina de Disciplina de Direito Aplicado para oferta em período especial

Prof.a Silvana Maria Carbonera

Disciplina: Direito Aplicado, DS630
Carga horária: 30 horas, sendo 12 horas presenciais e 18 horas a distância
Ementa:
1. O sistema jurídico brasileiro.
2. Direito Público e Direito Privado.
3. Direitos autorais.
4. Relação jurídica contratual.
5. Sujeitos do contrato.
6. Objeto do contrato.
7. Contratos.
8. Contrato de prestação de serviço.
9. Contratos eletrônicos.

Bibliografia recomendada para estudo:
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito: Introdução à teoria
geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica, norma jurídica e
aplicação do direito. 23 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, I: teoria geral do direito civil. 29.ed.
São Paulo: Saraiva, 2012. v. 1.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 28 ed. rev. e atual. até a EC n. 68/11 e a
súmula vinculante 31. São Paulo: Atlas, 2012.
DUARTE,  Eliane  Cordeiro  de  Vasconcelos  Garcia;  PEREIRA,  Edmeire  Cristina.  Direito
autoral: perguntas e respostas. Curitiba: UFPR, 2009.
Material didático disponibilizado pela professora.

Informações gerais
1. As atividades serão parte síncronas, utilizando o Teams, e parte assíncronas, utilizando o

Moodle como plataforma de disponibilização de material e de postagem de atividades;
2. As atividades síncronas serão realizadas no horário de aula normal para a respectiva

turma (segunda-feira a partir das 21h00 e terça-feira a partir das 16h30), de modo que
não exista risco de sobreposição de atividades com outras disciplinas;

3. O cronograma de atividades proposto é o seguinte:

Data Aulas Conteúdo Atividade Modalidade

22/06 2 1. O sistema jurídico brasileiro 2.

Direito Público e Direito Privado

Aula  presencial  no  Teams.

Apresentação do conteúdo.

Síncrona

22  a

26/06

5 1. O sistema jurídico brasileiro 2.

Direito Público e Direito Privado

3.  Direitos  Autorais  4.  Relação

jurídica contratual

Leitura prévia e orientada de

material  de  apoio  com

conteúdo  a  ser  tratado  no

próximo encontro.

Assíncrona

29/06 2 3.  Direitos  Autorais  4.  Relação

jurídica contratual

Aula  presencial  no  Teams.

Momento  para  tirar  dúvidas

Síncrona
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sobre conteúdos estudados.

29/06

a

03/07

3 5. Sujeitos do contrato – Pessoa

Física

Leitura prévia e orientada de

material  de  apoio  com

conteúdo  a  ser  tratado  no

próximo encontro. Realização

de  estudo  dirigido  para

compor avaliação parcial.

Assíncrona

06/07 2 5. Sujeitos do contrato – Pessoa

Física

Aula  presencial  no  Teams.

Momento  para  tirar  dúvidas

sobre conteúdos estudados.

Síncrona

06  a

10/07

3 5. Sujeitos do contrato – Pessoa

Jurídica 6. Objeto do contrato

Leitura prévia e orientada de

material  de  apoio  com

conteúdo  a  ser  tratado  no

próximo encontro. Realização

de  estudo  dirigido  para

compor avaliação parcial.

Assíncrona

13/07 2 5. Sujeitos do contrato – Pessoa

Jurídica 6. Objeto do contrato

Aula  presencial  no  Teams.

Momento  para  tirar  dúvidas

sobre conteúdos estudados.

Síncrona

13  a

17/06

3 7.  Contratos.   8.  Contratos  de

prestação  de  serviço.  9.

Contratos eletrônicos.

Leitura prévia e orientada de

material  de  apoio  com

conteúdo  a  ser  tratado  no

próximo encontro. Realização

de  estudo  dirigido  para

compor avaliação parcial.

Assíncrona

20/07 2 7.  Contratos.   8.  Contratos  de

prestação  de  serviço.  9.

Contratos eletrônicos.

Aula  presencial  no  Teams.

Momento  para  tirar  dúvidas

sobre conteúdos estudados.

Síncrona

20  a

24/07

3 7.  Contratos.   8.  Contratos  de

prestação  de  serviço.  9.

Contratos eletrônicos.

Elaboração de um contrato de

desenvolvimento de software.

Assíncrona

27/07 2 Avaliação final Elaboração  de  texto  a  partir

dos  conteúdos  estudados,

orientados  por  questões

postas pela professora.

Síncrona

27  a

31/07

1 Avaliação final Elaboração  final  do  contrato,

após a pré-correção 

Assíncrona

4. Em cada semana haverá um conjunto de atividades assíncronas de caráter preparatório
do conteúdo da semana seguinte, representado por roteiros de leitura;
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5. A partir da segunda semana, também está prevista a realização de estudos dirigidos e da
elaboração de um contrato de desenvolvimento de software, atividades que farão parte da
composição da nota final, com peso de 50% do total da nota semestral;

6. No último  encontro  será  realizada  uma avaliação  individual,  no  horário  da aula,  com
consulta, contemplando os conteúdos estudados no semestre, com peso de 50% do total
da nota semestral.

Controle de frequência:

A) A presença nas atividades síncronas será verificada com o comparecimento do estudante
no Teams, no início e no final da atividade. 
B)  A  presença  nas  atividades  assíncronas  será  verificada  com a  entrega  dos  estudos
dirigidos e da elaboração do contrato, conforme cronograma. Na semana que não houver
alguma das  atividades  acima,  será  informada,  em sala,  de  que  forma será  realizado  o
controle de frequência.


