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2. EMENTA:
Responsabilidade Civil: conceito e princípios. Responsabilidade subjetiva e objetiva.
Responsabilidade civil contratual e extracontratual. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas e
seus administradores. Responsabilidade civil do Estado e seus agentes.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
3.1 – GERAIS
a) Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
b) Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos
jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
c) Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo ordenado
professor-aluno e aluno-professor.
3.2 – ESPECÍFICAS
a) Capacidade de utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão
crítica;
b) Capacidade para realização de pesquisa da dogmática, da jurisprudência e da doutrina para
aplicação e produção criativa do direito.
4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Proporcionar a compreensão e o domínio dos princípios fundamentais e das normas que regem a
Responsabilidade Civil no ordenamento pátrio.
Entender as funções e estudar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil à luz do
direito civil-constitucional. Identificar as hipóteses de aplicação das teorias da responsabilidade
subjetiva e objetiva na ambiência da responsabilidade civil através do estudo do tema e de seu
tratamento no Código Civil, legislação esparsa e entendimentos jurisprudenciais

5. CONTEÚDOS
5.1 -PRIMEIRA ETAPA

5.1.1 – CONTEÚDOS PRESENCIAIS (20h)
Noções gerais sobre responsabilidade civil. Conceito; Princípios da Responsabilidade Civil gerais; Evolução
histórica e fundamentos; Modalidades; Responsabilidade Subjetiva; Ato ilícito, dano, abuso de direito e
culpa; Responsabilidade Objetiva; Excludentes de Responsabilidade; Responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e de direito privado; por fato próprio e por fato de outrem; pelo fato da coisa;
Responsabilidade Civil do Estado;

5.1.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10h)
Teorias da Culpa; Responsabilidade Civil pelo fato de outrem; Excludentes e jurisprudência sobre
Responsabilidade Civil do Estado
5.2 -SEGUNDA ETAPA
5.2.1 – CONTEÚDOS PRESENCIAIS (20h)
Responsabilidade Civil dos provedores de internet; Responsabilidades Civil e Direito à imagem;
Responsabilidade Civil nas relações de consumo; Responsabilidade Civil Digital; Responsabilidade
Civil na área médica; Responsabilidade Civil dos advogados; Responsabilidade Civil dos
estabelecimentos Bancários; Responsabilidade Civil do transportador; Responsabilidade Civil dos
construtores; Responsabilidade Civil automobilística; Responsabilidade Civil das Empresas de
Estacionamento e demais encarregados da guarda ou vigilância de veículos.
5.2.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (Horas Aulas)
Responsabilidade civil em decorrência de “fake news”; Responsabilidade Civil do médico no caso
da pessoas que são Testemunha de Jeová; Responsabilidade Civil do Advogado; Responsabilidade
Civil nas relações de consumo; Fórum acerca de jurisprudência sobre responsabilidade civil
relevantes e atuais.

6.: METODOLOGIA DO TRABALHO:
6.1-1º ETAPA
6.1.1 – Metodologias Ativas Presenciais
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, discussão de textos, casos práticos
e demais metodologias ativas.

6.1.2- Metodologias baseadas nas Tecnologias
As atividades serão desenvolvidas, também, por meio de conteúdos disponíveis no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à sinergia entre as estratégias de inovação no
uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a
promover aprendizagem significativa e colaborativa.
Pensando nisso, serão utilizados fóruns, exercícios, filmografia e/ou quiz como caminho para
fomentar a construção do conhecimento.
6.2- 2º ETAPA
6.2.1 – Metodologias Ativas Presenciais
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, discussão de textos, casos práticos
e demais metodologias ativas.
6.2.2- Metodologias baseadas nas Tecnologias
As atividades serão desenvolvidas, também, por meio de conteúdos disponíveis no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à sinergia entre as estratégias de inovação no
uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a
promover aprendizagem significativa e colaborativa.
Pensando nisso, serão utilizados fóruns, exercícios, filmografia e/ou quiz como caminho para
fomentar a construção do conhecimento.

7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório(s) - agendar

Práticas em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
8.1. AVALIAÇÃO 1ª ETAPA:
8.1.1. Avaliação Processual
Debate em sala de aula uma semana antes da avalição institucional acerca de algum documentário
pertinente com a temática da matéria. Valerá i (um) ponto extra.

8.1.2. Avaliação Institucional
Prova escrita podendo conter questões discursivas e objetivas, sendo estas no modelo ENADE e
OAB. Esta avaliação vale 10 (dez) pontos.
8.1.3. Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias
Tarefas na plataforma de aprendizagem CANVAS acerca dos temas da 1º etapa e promoção de
debates em fóruns. Para cada tarefa será atribuída uma pontuação que, juntas, somarão 10 (dez)
pontos.
8.2. AVALIAÇÃO 2ª ETAPA
8.2.1. Avaliação Processual
Promoção de debates em sala de aula acerca de algum tema atual e polêmico que gere
responsabilidade civil.
8.2.2. Avaliação Institucional
Prova escrita podendo conter questões discursivas e objetivas, sendo estas no modelo ENADE e
OAB. Esta avaliação vale 10 (dez) pontos.
8.2.3. Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias
Tarefas na plataforma de aprendizagem CANVAS acerca dos temas da 2º etapa e promoção de
debates em fóruns. Para cada tarefa será atribuída uma pontuação que, juntas, somarão 10 (dez)
pontos.

09. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Atendimento disponibilizado pelo e-mail institucional para contato direto extraclasse:
juliana.araujo@fasete.edu.br.
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11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pelo professor. A programação
das aulas corresponde a prévio cronograma conforme carga horária da disciplina.
OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela
secretaria acadêmica da FASETE.

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR(A)

Homologado em ____/____/_____

GERÊNCIA ACADÊMICA

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

