
GRADE CURRICULAR 
 
 
1. Hermenêutica Jurídica (24h/a): Hermenêutica Jurídica, Norma e Interpretação do Direito. Tipos Normativos. 
Hierarquias das Leis. Análise da licc. 
  
2. Parte Geral do Direito Civil (24h/a): Teoria Geral do Direito Civil. Princípios Norteadores do Direito Privado. 
Principais Aspectos do Novo Código Civil..  As Pessoas: Físicas e Jurídicas. Os entes não Personalizados. A Empresa 
como sujeito e objeto do Direito. Direitos da Personalidade. Bens: noções e classificações. Negócio Jurídico: 
considerações gerais, defeitos, modalidades, forma e prova. Teoria Geral das Nulidades. Prescrição e Decadência. 
 
3.Teoria Geral das Obrigações (24h/a): Modalidade das obrigações. Efeito das obrigações. Extinção das obrigações. A 
declaração unilateral de vontade. Inexecução das obrigações. Liquidação das obrigações. 
 
4.Direito dos Contratos  (24h/a): Teoria Geral dos Contratos. Classificação e efeitos. Contratos bilaterais. O Direito 
Contratual no Novo Código Civil. Contratos típicos e atípicos (franquia, factoring, know-how, engenering, etc). Contratos 
de consumo. Autonomia da vontade e intervencionalismo estatal. Responsabilidade Contratual e extracontratual. Fatos 
acontratuais de obrigações geradoras de responsabilidade civil (gestão de negócios, abusos de direito, enriquecimento sem 
causa). Os precedentes judiciais do Direito Brasileiro. 
 
5. Direito do Consumidor  (24 h/a): Os primórdios do movimento consumerista e a sua evolução. Os fundamentos da 
proteção jurídica dos consumidores. Análise do terra no Brasil a no mundo: resenha histórica a atualidades. Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor e a política nacional das relações de consumo: sua extensão a influência na sociedade. 
Análise das relações de consumo a seus elementos. Dos princípios do regência das relações consumeristas e os direitos 
básicos dos consumidores. Teoria Geral das Relações de Consumo. Aplicação da Lei de Introdução do Código Civil 
Brasileiro ao Código de Defesa do Consumidor. Hierarquias das normas. Exame de regras de direito material, que têm por 
objetivo inequívoco garantir, preventiva ou repressivamente, a tutela do consumidor no plano civil, assegurando-lhe um 
pleno exercício de seus interesses.  
 
6. Direito da Concorrência (24 h/a): Direito da Concorrência: Elementos essenciais. Comportamentos reprimidos e 
Sanções administrativas e Judiciais. Processos administrativos e Judiciais. 
 
7. Relações de Consumo a Práticas Comerciais. (24 h/a): As relações de consumo e os fundamentos doutrinários. As 
práticas comerciais de consumo com enfoque às possibilidades legais e éticas atinentes à publicidade, à propaganda a ao 
marketing. Direito de arrependimento do consumidor. Estudo de casos práticos. Direito de concorrência e as práticas 
comerciais abusivas.  Esfera de competência. Os cadastros de consumidores a os serviços de proteção ao crédito. 
 
8. Direito Financeiro e Econômico (24h/a): Introdução ao Direito Econômico. Princípios. Normas gerais de D. Financeiro. 
A Lei 4.320/64. Despesa pública. Receita pública. Crédito público. O Tribunal da Contas da União. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ordem constitucional econômica. Princípios gerais. Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem 
econômica internacional e regional. Intervenção do Estado no domínio econômico. Lei Antitruste (Lei 8.884/94). 
 
9. Direito Administrativo (24 h/a): A Formação do Direito Administrativo Moderno. As Funções Estatais e a Função 
Administrativa. Administração Pública: Formação, Princípios, Conceito e Espécies. Poderes Administrativos. Ato 
Administrativo: Conceito, Elementos e Requisitos; Espécies e Classificações; Vinculação e Discricionariedade; Extinção, 
Revogação e Anulação.  Poder de Polícia. Restrições do Estado sobre os fornecedores. Controle da Administração Pública: 
Controles Administrativo, Legislativo e Judicial. Responsabilidade Civil do Estado. 
  
 
10. Responsabilidade Civil (24 h/a): Responsabilidade Contratual e Extracontratual. Responsabilidade subjetiva e objetiva. 
Elementos: Ação ou omissão. Culpa. Nexo Causal. Dano e espécies. Responsabilidade Civil nas ralações de consumo.  
Responsabilidade Civil e o Meio Ambiente. Responsabilidade Profissional. Responsabilidade Civil da Administração 
Pública. Código Civil – Lei nº 10.406/02; CDC- Lei nº 8.078/90 e CF/88. 
 
11. Tutelas no Direito do Consumidor (24 h/a): Aspectos sobre teoria geral do processo. A fundamentação das decisões. 
A função social do processo no direito do consumidor. Instrumentos processuais de efetivação do direito de proteção ao 
consumidor. Tutelas de urgência - cautelar a satisfativa. A dimensão coletiva das relações de consumo a seus efeitos 
processuais. Aspectos processuais sobre a desconsideração da personalidade jurídica e a inversão do ônus da prova. A 
defesa coletiva dos interesses a direitos dos consumidores. Ações coletivas no Código de Proteção a Defesa do Consumidor. 



Dos direitos meta-individuais previstos no CDC. Ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos a serviços. 
Efeitos da sentença a coisa julgada no Código de Proteção a Defesa do Consumidor.. 
 
12. Estudos de Situações Jurídicas Especiais de Consumo. (24h/a): Os Contratos de Massa e o Direito do Consumidor. 
Direito do Consumidor e o Comércio Eletrônico. Direito do Consumidor a as Concessionárias de Serviço Publico. Casos de 
inversão do ônus da Prova no Direito do Consumidor. A Solidariedade no Direito do Consumidor. A Propaganda a luz do 
Código de Defesa do Consumidor. Prestações continuadas e o Direto de desistência no Código de Defesa do Consumidor. 
Ações difusas a Ações Coletivas no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor aplicado às 
instituições financeiras, bancárias, turísticas, médicas e hospitalares. Os seguros para profissionais e o Código de Defesa do 
Consumidor. Os negócios imobiliários c o CDC. Preços controlados a os administrados frente ao Código de Defesa do 
Consumidor. As práticas abusivas a luz do Código de Defesa do Consumidor e a Desconsideração da Personalidade 
Jurídica. Vendas fora do estabelecimento comercial. A indenização do dano moral nas relações de consumo. Invalidades 
Contratuais no Código de Defesa do Consumidor 
 
13. Teoria Geral dos Recursos e Recursos em espécie (24h/a): Recursos: conceito; fundamentos; classificação; 
pressupostos objetivos; efeitos. Recursos em espécies: apelação; agravo : embargos infringentes; embargos de declaração; 
recurso especial; recurso extraordinário; embargos de divergência.  Reclamação correicional. Uniformização da 
jurisprudência: conceito; procedimento. 
 
 
14. Processos de Execução (24h/a): Processo de Execução: fraude à execução.Liquidação de sentença. Execução por 
quantia certa contra devedor solvente: bens; penhora e depósito; arrematação e seus atos preparatórios; pagamento ao 
credor (entrega do dinheiro; adjudicação; usufruto de imóvel ou empresa). Execução de prestação alimentícia. Execução 
fiscal. Execução contra a Fazenda Pública. Execução para entrega de coisa certa ou incerta. Execução das obrigações de 
fazer ou não fazer. Suspensão e extinção do processo de execução. Exceção de Pré-Executividade. Embargos do devedor. 
Declaração Judicial de Insolvência.  
 
15. Metodologia da Pesquisa (24h/a): A técnica da análise temática. O conhecimento científico. Tipos de normas 
técnicas. A elaboração do trabalho científico. Conceitos e estruturação de uma pesquisa: as variáveis envolvidas, os 
métodos de coleta de dados e o projeto de pesquisa. 
 
 
(OPCIONAL) 
 
 
16. Didática do Ensino Superior I – (30h/a): Estudos introdutórios sobre subjetividade, ideologia e educação; 
apresentação da didática fundamental; as diversas tendências pedagógicas e contribuições de alguns teóricos. 
 
17. Didática do Ensino Superior II – (30h/a): Estudos sobre o educador, o educando e a sociedade; o processo de ensino 
e aprendizagem e suas estratégias; O educador e o espaço da sala de aula; a compreensão e a construção do planejamento 
pedagógico. 
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