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2. EMENTA:
Noções Básicas: Direito Civil - Introdução ao Código Civil. Sujeitos de Direito. Pessoas.
Pessoa Natural. Pessoa Jurídica. Direitos da Personalidade. Capacidade Civil. Domicílio e
Residência. Bens.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
3.1 – GERAIS
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e
documentos jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo
ordenado professor-aluno e aluno-professor.
3.2 – ESPECÍFICAS
- Capacidade de utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão
crítica;
- Capacidade para realização de pesquisa da dogmática, da jurisprudência e da doutrina para
aplicação e produção criativa do direito;

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- Discutir sobre os institutos da Parte Geral do Direito Civil, utilizando aportes teóricos para
embasar as discussões e auxiliar na interpretação de suas diretrizes, sob a tríade: teoria-prática
e cientificidade.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1 PRIMEIRA ETAPA:
- Introdução ao Direito Civil: Conceito; histórico; Código Civil brasileiro: Código Civil 1996,

Código Civil 2002: estrutura e conteúdo, princípios;
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Conteúdo e função; a Lei:
conceito, principais características; vigência: início da vigência, revogação da Lei;
obrigatoriedade das Leis; integração das normas jurídicas; analogia; costume; princípios
gerais do direito; conflito da Lei no tempo; eficácia da Lei no espaço;
- Pessoas naturais: Conceito; início da personalidade natural; capacidade de direito e de fato e
legitimidade; incapacidade: incapacidade absoluta e incapacidade relativa; modos de
suprimento da incapacidade; cessação da incapacidade; modos de extinção;
- Direitos da personalidade: Conceito; fundamentos; características; disciplina no Código
Civil: proteção aos direitos da personalidade; os atos de disposição do próprio corpo; direito
ao nome; proteção à palavra e à imagem; proteção à intimidade.
5.2 SEGUNDA ETAPA:
- Pessoa jurídica: Conceito; natureza jurídica; requisitos: começo da existência, sociedades,
grupos despersonalizados; classificação: pessoa jurídica de direito privado; pessoa jurídica de
direito público; responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado; responsabilidade da
pessoa jurídica de direito público; danos; extinção;
- Domicílio: Moradia, domicílio e residência; domicílio da pessoa natural e domicílio da
pessoa jurídica;
- Bens: Objeto da relação jurídica; bens corpóreos e bens incorpóreos; patrimônio;
classificação dos bens.
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina será desenvolvida a partir de aulas expositivas e participativas, utilizando dos
mecanismos eletrônicos disponíveis, de modo a auxiliar e motivar o discente para as
avaliações institucionais, através de resolução de questões discursivas e objetivas.
7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório (s) - agendar

Prática em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) atividades participativas em sala de aula (questionários de fixação, resumos e debates),
contabilizando 02 (dois) pontos extra;
b) 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total
de 10 pontos;
2a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) atividades participativas em sala de aula (questionários de fixação, resumos e debates),
contabilizando 02 (dois) pontos extra;

b) 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total
de 10 pontos;
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento disponibilizado pelo e-mail institucional para contato direto extraclasse:
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