UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
GRADUAÇÃO EM DIREITO
PLANO DE ENSINO
CALENDÁRIO:
SÉRIE/SEMESTRE:
NATUREZA:
TURNO:
DOCENTE:
DISCIPLINA:
CARGA
HORÁRIA:

Ementa:

Objetivos:

Metodologia:
*Indique no mínimo a
plataforma que será
utilizada para realização
dos encontros
síncronos, o local de
disponibilização dos
materiais de apoio para
as atividades não
presenciais, assim como
as atividades que se
pretende realizar, a
exemplo de aula

SUPLEMENTAR EXCEPCIONAL
5ª FASE - 2020.1
Obrigatória
Matutino
Rodrigo Junqueira Bertoncini
(rjbertoncini@gmail.com)
Noções Gerais de Direito – DIR5996 (Curso de
Engenharia Química)
54 h/a
Atividades Presenciais: 06 h/a (Março/2020)
Atividades Síncronas: 20 h/a
Atividades Assíncronas: 28 h/a

Pessoas. Bens. Fato jurídico. Direito de vizinhança. A
empresa. Registro do Comércio. Nome comercial.
Propriedade industrial. Sociedades comerciais. Títulos de
crédito. Empregado. Empregador. Contrato de trabalho.
Estabilidade e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Segurança e Medicina do Trabalho. Previdência Social.
Legislação relativa aos profissionais da engenharia.
CONFEA. CREA. Exercício profissional. Responsabilidade
profissional. Registro de autonomia de planos e projetos.
Remuneração profissional.
Introduzir os estudantes em diferentes ramos do Direito,
proporcionando uma maior compreensão das relações
jurídicas estabelecidas em suas atividades profissionais
I. METODOLOGIA:
1.
A metodologia consistirá em aulas expositivas
dialogadas, com recursos multimídia (PowerPoint), realizadas
de forma síncrona, por meio de videoconferência (leia-se,
aqui, videoconferência ou webconferência como sinônimos),
nos dias e horários previstos para as aulas.
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expositiva dialogada,
seminários, júri
simulado, fóruns, chats
etc.

2.
As aulas síncronas foram ajustadas em 02 h/a por
encontro, em contraposição às 03 h/a previstas para as aulas
presenciais, a fim de evitar períodos muito longos de aulas
síncronas,
conforme
orientação
da
SEAD/UFSC
(https://portal.sead.ufsc.br/recursos-tecnologicos-paraaprendizagem-rtasead/), substituindo parte da carga horária
pelas atividades assíncronas. Os horários estão indicados no
detalhamento de atividades síncronas a seguir.
3.
Será utilizada preferencialmente a plataforma Big Blue
Button do Moodle e, alternativamente, a plataforma Google
Meet.
4.
Os acessos para as videoconferências nos horários das
aulas síncronas serão disponibilizados no Moodle.
5.
Para fixação do conteúdo e desenvolvimento das
atividades acadêmicas assíncronas, serão propostos
exercícios de fixação tratando da matéria abordada em cada
aula, que os estudantes deverão realizar como atividades não
presenciais e submeter para correção e avaliação.
6.
Para realização das atividades propostas nos exercícios
de fixação (atividades assíncronas) os acadêmicos deverão
estudar e utilizar os materiais de apoio da disciplina, assim
como pesquisar em outras fontes disponíveis para pesquisa.
7.
Os materiais de apoio serão disponibilizados aos
estudantes no Moodle, assim como as atividades de fixação
de conteúdo.
8.
Será proposto ainda um trabalho a ser elaborado e
entregue pelos estudantes, conforme temas apresentados na
Aula 1, servindo como atividade não presencial (assíncrona)
e avaliação da disciplina.
Importante:
1.
Todas as dúvidas e questionamentos deverão ser
encaminhados
pelo
Moodle
ou
pelo
e-mail
“rjbertoncini@gmail.com”.
2.
O atendimento aos estudantes poderá ser realizado por
videoconferência, desde que previamente agendado mediante
solicitação por e-mail.
3.
Na Aula 1 será disponibilizado link para ingresso no
grupo de WhatsApp da disciplina, onde serão veiculados
comunicados e dirimidas eventuais dúvidas a respeito da
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condução das atividades acadêmicas, para uma comunicação
mais imediata entre os participantes da disciplina e o docente.
4.
Os comunicados veiculados no grupo de WhatsApp são
complementares e não substituem o acompanhamento da
disciplina pelo Moodle.
II. ATIVIDADES SÍNCRONAS
As atividades síncronas ocorrerão conforme indicado no
cronograma preliminar a seguir.
Aula 1. (31/08/2020) Introdução à disciplina (apresentação
da disciplina e do plano de ensino, solução de dúvidas
quanto à metodologia e as atividades acadêmicas) e
Introdução ao Direito Parte I. Horário: 08:20 a 10:00. O
acesso será disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Feriado (07/09/2020) – Independência do Brasil
Aula 2. (14/09/2020) Introdução ao Direito Parte II. Horário:
08:20 a 10:00. O acesso será disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 3. (21/09/2020) Pessoas, bens, fato jurídico e direito de
vizinhança. Horário: 08:20 a 10:00. O acesso será
disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 4. (28/09/2020) Introdução ao Direito Empresarial,
Noções de Propriedade Industrial e Registro do Comércio.
Horário: 08:20 a 10:00. O acesso será disponibilizado pelo
Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 5. (05/10/2020) Sociedade Limitada e Sociedade
Anônima. Horário: 08:20 a 10:00. O acesso será
disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
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Feriado (12/10/2020) – Dia de N. S. Aparecida
Aula 6. (19/10/2020) Títulos de Crédito. Horário: 08:20 a
10:00. O acesso será disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 7. (26/10/2020) Noções de Direito do Trabalho.
Horário: 08:20 a 10:00. O acesso será disponibilizado pelo
Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Feriado (02/11/2020) – Finados
Aula 8. (09/11/2020) Legislação relativa aos profissionais de
engenharia. Sistema CONFEA-CREA. Horário: 08:20 a
10:00. O acesso será disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 9. (16/11/2020) Responsabilidade profissional, registro
profissional, acervo técnico, registro de projetos. Horário:
08:20 a 10:00. O acesso será disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 10. (23/11/2020) Revisão do conteúdo e dos exercícios
de fixação (N1). Horário: 08:20 a 10:00. O acesso será
disponibilizado pelo Moodle.
Frequência: na aula síncrona. (1 presença = 2 h/a).
Aula 11. (30/11/2020) Prova de substituição. Será realizada
prova oral, tratando de todo o conteúdo da disciplina, por
meio de videoconferência. Horário: 08:20 a 10:00. O acesso
será disponibilizado pelo Moodle.
Aula 12. (07/12/2020) Prova de recuperação. Será realizada
prova oral, tratando de todo o conteúdo da disciplina, por
meio de videoconferência. Horário: 08:20 a 10:00. O acesso
será disponibilizado pelo Moodle.
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III. ATIVIDADES ASSÍNCRONAS
As atividades assíncronas serão realizadas conforme
cronograma preliminar abaixo especificado:
Aula 1. (31/08/2020) Introdução à disciplina (apresentação
da disciplina e do plano de ensino, solução de dúvidas
quanto à metodologia e as atividades acadêmicas) e
Introdução ao Direito Parte I. Exercício de fixação n. 1,
tratando do conteúdo da Aula 1, disponibilizado no Moodle,
entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 14/09/2020 (2 h/a).
Feriado (07/09/2020) – Independência do Brasil
Aula 2. (14/09/2020) Introdução ao Direito Parte II.
Exercício de fixação n. 2, tratando do conteúdo da Aula 2,
disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 21/09/2020 (2 h/a).
Aula 3. (21/09/2020) Pessoas, bens, fato jurídico e direito de
vizinhança. Exercício de fixação n. 3, tratando do conteúdo
da Aula 3, disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 28/09/2020 (2 h/a).
Aula 4. (28/09/2020) Introdução ao Direito Empresarial,
Noções de Propriedade Industrial e Registro do Comércio.
Exercício de fixação n. 4, tratando do conteúdo da Aula 4,
disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 05/10/2020 (2 h/a).
Aula 5. (05/10/2020) Sociedade Limitada e Sociedade
Anônima. Exercício de fixação n. 5, tratando do conteúdo
da Aula 5, disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 19/10/2020 (2 h/a).
Feriado (12/10/2020) – Dia de N. S. Aparecida
Aula 6. (19/10/2020) Títulos de Crédito. Exercício de
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fixação n. 6, tratando do conteúdo da Aula 6,
disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 26/10/2020 (2 h/a).
Aula 7. (26/10/2020) Noções de Direito do Trabalho.
Exercício de fixação n. 7, tratando do conteúdo da Aula 7,
disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 09/11/2020 (2 h/a).
Feriado (02/11/2020) - Finados
Aula 8. (09/11/2020) Legislação relativa aos profissionais de
engenharia. Sistema CONFEA-CREA. Exercício de fixação
n. 8, tratando do conteúdo da Aula 8, disponibilizado no
Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 16/11/2020 (2 h/a).
Aula 9. (16/11/2020) Responsabilidade profissional, registro
profissional, acervo técnico, registro de projetos. Exercício
de fixação n. 9, tratando do conteúdo da Aula 9,
disponibilizado no Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 23/11/2020 (2 h/a).
Aula 10. (23/11/2020) Revisão do conteúdo e dos exercícios
de fixação (N1). Exercício de revisão (exercício n. 10),
tratando do conteúdo de toda a disciplina, disponibilizado no
Moodle, entrega pelo Moodle.
Frequência: na entrega, até 30/11/2020 (2 h/a).
Trabalho da disciplina. Trabalho escrito a ser entregue até
23/11/2020, pelo Moodle. Formato e opções de temas serão
apresentados na Aula 1 e as informações serão
disponibilizadas no Moodle.
Frequência: na entrega, até 23/11/2020 (8 h/a).
Critérios de
avaliação:
*Especificar se as
avaliações serão
síncronas ou
assíncronas. Sugestões:
avaliação escrita,

1. Avaliação:
1.1. A avaliação para aproveitamento da disciplina será
obtida mediante a composição da média de duas notas.
1.2. A primeira nota (N1) será a média das notas atribuídas
aos exercícios de fixação de cada aula síncrona de conteúdo
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questionário,
fichamentos,
apresentação de
trabalhos coletivos,
edição de vídeos e de
podcasts, e seminários.

(10 exercícios), desconsideradas as duas menores notas dos
exercícios (n-2) para cálculo da média.
1.3. A segunda nota (N2) será a nota atribuída ao trabalho da
disciplina, conforme orientações e temas apresentados na
Aula 1 e disponibilizados no Moodle.
1.4. A nota final da disciplina será a média entre N1 e N2.
2. Frequência:
A frequência na disciplina será aferida: (i) mediante
chamada ou registro de acesso na aula síncrona; (ii)
mediante a entrega dos trabalhos e exercícios para as
atividades assíncronas. Deverá ser respeitada a frequência
mínima exigida para aprovação na disciplina (75%).
A frequência na disciplina está distribuída da seguinte
maneira:
(i) Aulas síncronas (10 aulas de conteúdo) – 20 h/a
(ii) Atividades assíncronas (10 exercícios de fixação e 01
trabalho) – 28 h/a
(iii) Aulas presenciais (02 aulas presenciais) – 06 h/a
Total: 54 h/a
3. Prova de substituição:
3.1. A substituição das notas relativas às avaliações não
realizadas será realizada mediante prova oral versando sobre
todo o conteúdo da disciplina.
3.2. A nota dessa prova substituirá as notas das avaliações
não realizadas.
3.3. A prova de substituição será prova oral, realizada
mediante videoconferência, conforme cronograma de aulas.
3.4. Os estudantes que se enquadrem nessa hipótese deverão
contatar o docente para organização do acesso e horário da
prova.
4. Prova de recuperação:
4.1. Haverá, ao final do semestre, uma prova final de
recuperação, sobre toda a matéria ministrada no respectivo
período letivo.
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Conteúdo
programático:
*o docente deverá
disponibilizar
cronograma da
disciplina para os
discentes, até o
primeiro encontro
síncrono (Art.15, §4º)

4.2. Essa prova é obrigatória para os alunos que
apresentarem média inferior a 6 (seis). Para ter direito à
prova de recuperação é necessário ter média igual ou
superior a 3 (três), bem como possuir frequência às aulas de
no mínimo 75%. Alunos com média inferior a 3 (três) e/ou
frequência insuficiente não terão direito à prova de
recuperação, estando reprovados.
4.3. A prova de recuperação será prova oral, realizada
mediante videoconferência, conforme cronograma de aulas.
4.4. Os estudantes que se enquadrem nessa hipótese deverão
contatar o docente para organização do acesso e horário da
prova.
Cronograma preliminar
Aula 1. (31/08/2020) Introdução à disciplina e Introdução ao
Direito Parte I (Ordenamento Jurídico e Constituição);
Feriado (07/09/2020) – Independência do Brasil
Aula 2. (14/09/2020) Introdução ao Direito Parte II (Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, Noções de hermenêutica
jurídica). Entrega do Exercício 1.;
Aula 3. (21/09/2020) Pessoas, bens, fato jurídico e direito de
vizinhança. Entrega do Exercício 2.;
Aula 4. (28/09/2020) Introdução ao Direito Empresarial,
Noções de Propriedade Industrial e Registro do Comércio.
Entrega do Exercício 3.;
Aula 5. (05/10/2020) Sociedade Limitada e Sociedade
Anônima. Entrega do Exercício 4.;
Feriado (12/10/2020) – Dia de N. S. Aparecida
Aula 6. (19/10/2020) Títulos de Crédito. Entrega do
Exercício 5.;
Aula 7. (26/10/2020) Noções de Direito do Trabalho.
Entrega do Exercício 6.;
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Feriado (02/11/2020) - Finados
Aula 8. (09/11/2020) Legislação relativa aos profissionais de
engenharia. Sistema CONFEA-CREA. Entrega do Exercício
7.;
Aula 9. (16/11/2020) Responsabilidade profissional, registro
profissional, acervo técnico. Entrega do Exercício 8.;
Aula 10. (23/11/2020) Revisão do conteúdo e dos exercícios
de fixação (N1). Entrega do trabalho (N2). Entrega do
Exercício 9.;
Aula 11. (30/11/2020) Prova de substituição.;
Aula 12. (07/12/2020) Prova de recuperação.

Habilidades**

Observação: O cronograma preliminar poderá sofrer
alterações no decorrer do desenvolvimento das atividades e a
frequência nas aulas é essencial para o acompanhamento das
atualizações no cronograma, assim como acompanhamento
no Moodle, onde serão comunicados eventuais ajustes.
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema
☐

* Exigência MEC –
Resolução nº 5, 18 de
dezembro de 2018.

☒

* Escolha as que mais
se adequarem aos
objetivos da disciplina.

☐
☒
☐
☐
☐

jurídico nacional, observando a experiência estrangeira comparada,
quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução
de problemas.
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de
textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual
ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnicojurídicas.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de
compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades
fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de
argumentação jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir
questões no âmbito do Direito.
Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de
solução de conflitos.
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a
necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da
jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.
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☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Bibliografia
Principal:

Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais,
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos,
atos e procedimentos.
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas
tecnologias na área jurídica.
Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente
compreensão e aplicação do Direito.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por
profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver
perspectivas transversais sobre direitos humanos
Outras: 1. Compreender a dimensão histórica do fenômeno jurídico;
2. Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de
textos; 3. Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
4. Dominar instrumentos da metodologia histórico-jurídica, sendo
capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais; 5. Compreender a lógica da produção
jurídica no Brasil, em uma região do mundo que julga atrasada e
periférica; 6. Desenvolver a cultura do diálogo, ao dar-se conta do
pluralismo ideológico da produção jurídica; 7. Explicar a “lógica”
dos transplantes jurídicos em um país que se percebe periférico; 8.
Compreender a razão do movimento pendular entre liberalismo
cosmopolita e conservadorismo nacionalista ao longo da história do
pensamento jurídico brasileiro; 9. Vincular o surgimento dos
diversos diplomas jurídicos fundamentais às problemáticas de
construção do Estado de direito democrático; 10. Esclarecer as
variedades progressistas e conservadora dentro do próprio
pensamento jurídico.

1. MAGALHÃES, Camila. Instituições de Direito
Público e Privado. Salvador: UFBA, Faculdade de
Ciências Contábeis, Superintendência de Educação a
Distância, 2017. Disponível em:
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174986/
2/eBook_Instituicoes_do_Direito_Publico_e_PrivadoCiencias_Contabeis_UFBA.pdf. Acesso em 11 ago.
2020.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Instituições de direito
público e privado. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
3. DOWER, Nelson Godoy Brasil. Instituições de
direito público e privado. 13. ed. São Paulo: Saraiva,
2005.
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Observação: a obra indicada no item “1” poderá ser
acessada pelos acadêmicos diretamente no link
disponibilizado. Pequenos trechos das obras dos itens “2” e
“3” serão disponibilizados no Moodle para acesso pelos
acadêmicos, direcionados especificamente aos assuntos
tratados nas aulas síncronas e nas atividades assíncronas. Os
demais conteúdos necessários para o desenvolvimento da
disciplina também serão disponibilizados no Moodle (artigos
e notícias online (mediante indicação do link de acesso),
pequenos trechos de textos, artigos e excertos de livros).
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Observação: Os demais conteúdos necessários para o
desenvolvimento da disciplina serão disponibilizados no
Moodle (artigos e notícias online (mediante indicação do
link de acesso), pequenos trechos de textos, artigos e
excertos de livros). No decorrer do semestre poderão ser
sugeridas e incluídas leituras para a abordagem da matéria de
cada aula, que serão indicadas e disponibilizadas no Moodle
com antecedência (artigos e notícias online (mediante
indicação do link de acesso), pequenos trechos de textos,
artigos e excertos de livros).
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