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EMENTA 

Relação jurídica. Pessoas naturais. Personalidade e capacidade. Pessoas jurídicas. Associações e fundações. Domicilio. Nome 
civil. Bens. 
 

 

OBJETIVOS 

Sendo uma introdução ao estudo do Direito Civil, tem como objetivos básicos: a) iniciar no estudo e na análise das noções, 
categorias e princípios que formam a doutrina do Direito Civil e dele permitam uma visão geral e compreensiva; b) orientar 
no conhecimento da técnica jurídica, isto é, na arte de realizar o direito civil na solução dos problemas da vida real, 
procurando integrar o conhecimento científico com a prática de nossos tribunais. Para tanto, serão analisadas em aula 
decisões selecionadas dos tribunais superiores pertinentes à matéria; c) contribuir para a formação jurídica do aluno, por 
meio de uma perspectiva interdisciplinar que possa facilitar a compreensão do fenômeno jurídico; d) suscitar a reflexão 
teórica sobre a importância do direito civil na sociedade contemporânea, cujos problemas desafiam o paradigma dominante 
e suscitam novas estruturas jurídicas de resposta. 
A disciplina de Direito Civil deverá possibilitar a formação profissional que revele as seguintes habilidades e competências, 
em específico: 
a) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das 
normas técnico-jurídicas; 
b) interpretação e aplicação do Direito Civil; 
c) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito Civil; 
d) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de 
processos, atos e procedimentos; 
e) correta utilização da terminologia jurídica ou do Direito Civil; 
f) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 
g) julgamento e tomada de decisões; e, 
h) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito Civil. 
i) desenvolver no aluno a possibilidade de uma visão geral do Direito Civil brasileiro, bem como de seu desenvolvimento 
legislativo e jurisprudencial, a partir do estudo da Parte Geral, com vistas à fixação de conceitos básicos e estruturantes do 
conteúdo do plano de ensino e sua visão crítica; 
j) imbuir, nos acadêmicos, espírito crítico e reflexivo sobre a dinamicidade social e sua repercussão acerca dos conceitos 
jurídicos; 
k) capacitar agentes de transformação social, dando condições aos alunos conceitos éticos e jurídicos para a propagação do 
Direito e cidadania. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Enumerar títulos e subtítulos) 

1. Conceito de Direito, distinção e classificação. 
2. Fontes do Direito. 
3. Da vigência da lei. Obrigatoriedade da lei; início e fim; da retroatividade da lei; Da interpretação das leis. 



4. Da integração da norma jurídica; analogia; princípios gerais do direito. 
5. Código Civil Brasileiro; considerações históricas e doutrinárias; conteúdo e classificação do Direito Civil. 
6. Das Pessoas; da pessoa natural; começo da personalidade natural; direitos do nascituro; comoriência; capacidade de 
direito e de fato; incapacidade absoluta e relativa; fim da personalidade civil; atos do registro civil. 
7. Estado da personalidade natural; do estado político; nacional e cidadania; da naturalização; estrangeiros. 
8. Do nome; definição; natureza jurídica; possibilidade de alteração; como ficou em face da Constituição Federal/88. 
9. Das pessoas jurídicas de Direito; Teorias sobre a natureza jurídica da pessoa jurídica; teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica da pessoa jurídica. 
10. Das pessoas jurídicas de Direito Público. 
11. Das pessoas jurídicas de Direito Privado. 
12. Dos Direitos da Personalidade. 
13. Do Domicilio Civil. 
14. Teoria Geral dos Bens: generalidades. 
15. Das coisas fungíveis e infungíveis; consumíveis e inconsumíveis; divisíveis e indivisíveis; singulares e coletivas; bens 
públicos e particulares; coisas fora do comércio. 
16. Do bem de família. 

 

ATIVIDADES INTEGRADORAS  

Acadêmicos participarão de duas atividades, totalizando 08 horas de atividades integralizadoras: 1) CINEMA COM DIREITO, 
com a exibição e análise de filme com temática pertinente a assuntos estudados em sala de aula, no dia 18 de maio de 2.013 
das 13h00mins às 17h00mins; 2) CLUBE DE DEBATE: alunos se reunirão em grupos para promoção de debate acerca de tema 
atinente ao Direito Processual Civil, com a organização do Prof. Rodrigo Rodrigues Dias, no dia 08/06/2013. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (Em forma de texto) 

Procedimentos didáticos   
 
 Aulas expositivas, com análise crítica da doutrina, da legislação, da jurisprudência e de processos findos, com a 
proposição de soluções a partir do conteúdo programático. Uso de cronogramas de cada matéria em multimídia e simulação 
de casos práticos. Estudo de tendências jurisprudenciais e teorias que fundamentam os Direitos Reais.   
 
Recursos 
 
 Quadro-negro, projetor multimídia, giz, atividades de pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Estudo de questões 
fáticas e análises de processos findos. 
 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1) Avaliação: 

- Serão aprovados os(as) alunos(as) que obtiverem: média A  7,00 

- Exame: 3,00  Média A  7,00 obtido através da fórmula: A = (NB1+ NB2) / 2,00  

- Nota do Bimestre = ( Nota Trabalho X Peso Trabalho) + ( Nota Prova X Peso Prova) 
      - NB = (NT1 + NT2+...NTn X PT) + (NP X PP) 
 
2) Específico da Disciplina (provas e trabalhos, juntamente com seus respectivos pesos): 
O resultado da avaliação será obtido através da realização de 02 (duas) provas oficiais bimestrais, presenciais e escritas, nos 
valores de 0 (zero) a 10 (dez) pontos realizadas durante o semestre letivo. 
A nota da prova bimestral oficial escrita representará no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) da composição da média do 
bimestre quando somada a outras formas de avaliação (debates, trabalhos individuais ou de grupo, seminários, resenhas de 
livros/filmes, documentários, estudo de casos, relatórios ou outros). 
Os escores obtidos pelo aluno por meio de outras formas de avaliação poderão representar até 15% (quinze por cento) da 
composição da média bimestral, sendo registrados na folha de prova oficial e no diário de classe. 
A média bimestral será apurada realizando-se a somatória dos valores obtidos na prova oficial escrita e nas outras formas de 
avaliação, totalizando 10 (dez) pontos. 
As provas bimestrais escritas deverão contemplar pelo menos 3,0 (três) pontos em questões discursivas. 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá obter média final igual ou superior a 7,0 (sete) e 75% (setenta e cinco por cento) 



de freqüência. 
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