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LUCIANA NOGUEIROL LOBO MARCONDES
Ementa
A ciência do Direito, Fundamentos do Direito: normas jurídicas, fontes do direito, principais ramos do direito, noções
do direito constitucional, noções do direito administrativo, noções de direito tributário, noções do direito civil,
noções de direito do trabalho e previdenciário. Direito Empresarial, a atividade da pessoa do empresário, as sociedades
comerciais, as microempresas, Lei de falência, Lei das S.A., Código de Defesa do Consumidor

Objetivo
Identificar e interpretar os principais conceitos do direito, compreender a terminologia jurídica, auxiliar na
interpretação e solução de situações concretas que envolvam conhecimentos das diversas relações obrigacionais

Metodologia
expositivo
expositvo
explicativa
prática
expostivo
expositiva
avaliativa
expositva
dissertativa
expostiva

Critérios de Avaliação
Fórmula : (P1 + P2 + TP)/3
Legendas :
Trabalhos - - Trabalhos
Avaliação - - Avaliação
Avaliação - - Avaliação

Plano de Aula
1 Apresentação. Ciência do Direito -> Distribuição de temas para trabalho. Formação de grupos.Diferença ente
direito, moral e religião.Fonte do direto.
2 Ciência do direito -> continuação
3 fundamentos do direito -> continuação
4 Fundamentos do direito -> Normas jurídicas, fontes do direito e ramos do direito.
5 Noções de Direito Constitucional -> Direito constitucional
6 Direitos e garantias individuais. -> Artigo 5 da CF;Principio da isonomia, legalidade,
anterioridade;Privacidade e dano moral e material.
7 Direito administrativo. Apresentação de trabalho. -> Conceito de administração;Princípios administrativos
constitucionais: LIMPE;Responsabilidade administrativa.Apresentação de trabalho
8 Noções de direito civil. Apresentação de trabalho. -> O novo CC;Características e conceitos básicos.
9 Continuação de Direito Civil -> pessoa física, e jurídica
10 Noções de direito do trabalho e previdenciário. -> Conceitos básicos;Características.
11 Noções de direito tributário. Revisão para p1 -> Princípios;Características;Conceitos básicos;Revisão.
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12 avaliação -> P1
13 Características; Nome empresarial e responsabilidade dos sócios. -> Inversão do ônus da
prova;Responsabilidades.Revisão P2
14 direito constitucional -> continuação
15 Sociedade Limitada -> noções gerais
16 sociedade anônima -> noções gerais
17 Direito do consumidor -> noções gerais
18 Direito falimentar -> noções gerais
19 Apresentação de trabalho -> trabalho
20 Espécie de empresas e tratamento tributário -> correlação entre os itens
21 Apresentação de trabalho -> trabalho
22 Avaliação -> P 2
23 correção de prova -> correção P2
24 direitos e garantias individuais -> continuidade
25 direito administrativo -> continuação
26 direito civil -> continuidade
27 direito do trabalho -> continuidade
28 direito tributário -> continuidade
29 nome empreesarial -> continuidade
30 sociedade limitada -> continuidade
31 socieade anônima -> continuidade
32 direito consumidor -> continuidade
33 direito falimitar -> continuidade
34 apresentação de trabalho -> classe
35 tratamento tributário -> continuidade
36 apresentação de trabalho -> classe
37 correção da prova -> correção
38 apresentação de trabalho -> classe
39 apresentação de trabalho -> classe
40 apresentação de trabalho -> classe
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