PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Introdução ao Estudo do Direito II
Professor: Victor Lucas Gama Correia
CH Teórica: 60h
Prática: --

Código: DIR08
e-mail: victor.correia@fasete.edu.br
CH Total: 60h
Créditos: 03

CH
Pré-requisito(s): IED I
Período: II

Ano: 2019.2

2. EMENTA:
O problema da ciência do direito. Jusnaturalismo. Positivismo Jurídico. Escola de Exegese.
Sociologismo Jurídico. Teoria Pura do Direito. Teoria Egológica do Direito. Teoria Tridimensional
do Direito.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- 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;
- Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória com
base na doutrina e jurisprudência.
4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- Interpretar e compreender questões fundamentais da matéria (Hermenêutica e Interpretação,
Relação Jurídica, Fato Jurídico, Negócios Jurídicos);
- Apresentar e discutir o problema da ciência do direito;
- Identificar as características do Jusnaturalismo;
- Identificar as características do Positivismo Jurídico;
- Estudar as ideias e teorias elaboradas pela Escola de Exegese;
- Identificar as características do Sociologismo Jurídico;
- Identificar as características da Teoria Pura do Direito;
- Identificar as características da Teoria Tridimensional do Direito.

5. CONTEÚDOS
5.1 -PRIMEIRA ETAPA
Princípios gerais do direito; Codificação do direito; O elemento técnico do
direito; Técnica Legislativa; A eficácia da lei no tempo e no espaço; Hermenêutica e Interpretação
do Direito; Elementos da Interpretação do Direito; Métodos de interpretação do Direito; Sujeitos

do Direito; Relação Jurídica; Direito Subjetivo; Dever Jurídico; Fato Jurídico; Dos Negócios
Jurídicos; Ato Ilícito.
5.2 -SEGUNDA ETAPA
Ramos do Direito Público; Ramos do Direito Privado; O problema da ciência
do direito: delimitação do termo ciência, objeto da ciência jurídica; método da ciência jurídica, e
distinção da ciência do direito e de outras ciências; Jusnaturalismo: Direito natural nos clássicos,
Direito natural no pensamento medieval, Direito natural nos séculos XVII E XVIII; Positivismo
Jurídico: distinção entre o positivismo sociológico e o positivismo jurídico, pontos fundamentais
da doutrina jus positivista. Escola de Exegese: concepções desenvolvidas pela escola da exegese;
Sociologismo Jurídico; Teoria Pura do Direito; Teoria tridimensional do Direito.
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
6.1-1º ETAPA
6.1.1 – Metodologias Ativas
A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas e participativas, desenvolvendo a
capacidade de atuação individual e coletiva através de metodologias ativas;
Pensando na pesquisa científica, serão utilizados artigos, teses e/ou dissertações, além da
utilização da legislação, da doutrina e de outras fontes do Direito;
Todas as atividades serão realizadas com a participação dos (as) estudantes, motivando-os
(as) para as avaliações institucionais do ENADE e da OAB.
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do processo
de aprendizagem a partir da pesquisa científica como princípio educativo.
Assim, serão utilizadas a sala de aula invertida, seminários, mesas redondas, discussão de
textos, casos práticos e demais metodologias ativas.

6.2- 2º ETAPA
6.2.1 – Metodologias Ativas
A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas e participativas, desenvolvendo a
capacidade de atuação individual e coletiva através de metodologias ativas;
Pensando na pesquisa científica, serão utilizados artigos, teses e/ou dissertações, além da
utilização da legislação, da doutrina e de outras fontes do Direito;
Todas as atividades serão realizadas com a participação dos (as) estudantes, motivando-os
(as) para as avaliações institucionais do ENADE e da OAB.
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do processo
de aprendizagem a partir da pesquisa científica como princípio educativo.
Assim, serão utilizadas a sala de aula invertida, seminários, mesas redondas, discussão de
textos, casos práticos e demais metodologias ativas.

7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório(s) - agendar

Práticas em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
 1ª Etapa:
Avaliação escrita, 10 questões objetivas/ e ou subjetivas; individual; valor:10,0 (dez) pontos;
 2ª Etapa:
Avaliação escrita, com 10 questões objetivas/e ou subjetivas; individual; valor: 10,0 (dez);

09. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Conforme prévio acordo com o professor
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 2005.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003.
NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1999.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 2012.
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Conforme Plano Individual de Trabalho (PIT).

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

Homologado em ____/____/_____

COORDENADOR(A)

GERÊNCIA ACADÊMICA

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria
acadêmica da FASETE.

