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Curso de Direito 

 

Mensagem 

 O Curso de Direito das FIPA consolida sua excelência ao longo dos anos por meio do 

aprimoramento permanente de suas a4vidades de ensino, pesquisa e extensão, pautadas num 

projeto humanista, é4co e técnico, desenvolvido por um comprome4do corpo docente 

composto por doutores e mestres, a um corpo discente par4cipa4vo, crí4co e engajado.  

 

Prof.  Dr. Luis Antonio Rossi 

Coordenador  Curso de Direito 

 

Missão do Curso 

Formar juristas conscientes do seu papel é4co, polí4co e social, que, como cidadãos, 

respeitem e defendam as liberdades e os direitos fundamentais e sociais humanos, qualificados 

técnica e operacionalmente para atuar na solução dos conflitos jurídicos. 

 

 
Apresentação 
 

O Curso de Direito foi concebido sob a perspec4va de propiciar ao seu corpo discente 

uma visão humanís4ca, é4ca e moral, sem descuidar do estudo sistemá4co e clássico das 

ins4tuições jurídicas, com conteúdo curricular dinâmico e estruturado a par4r das disciplinas 

tradicionais às necessidades jurídicas regionais.  

 

 
Mercado de trabalho 
 

 O profissional formado em Direito é capacitado para trabalhar em todas as áreas do 

Direito, como pesquisador, professor, juiz, promotor, defensor público, delegado, advogado e 

consultor. Pode, ainda, ocupar postos de trabalho nos setores público e privado, tanto na área 

cível como na criminal, e exercer a4vidades complementares à vida pública, social e empresarial.  
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DIREITO CIVIL II – TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
 

Ementa: 

Análise do fato jurídico como elemento da relação jurídica, suas classificações. Estudo sobre a 

teoria do negócio jurídico. Caracterização dos pressupostos, validade e eficácia do negócio 

jurídico. Atuação 

da prescrição e decadência sobre os negócios jurídicos e seus reflexos. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 
 

Ementa: 

Direito Cons4tucional: objeto e método da disciplina. Origem histórica das Cons4tuições. Poder 

Cons4tuinte. Classificação das Cons4tuições. Normas Cons4tucionais. Princípios Cons4tucionais. 

Interpretação e aplicação das normas cons4tucionais. Supremacia das Cons4tuições e opções de 

controle de cons4tucionalidade. História Cons4tucional brasileira. Cons4tuição Federal de 1988: 

princípios fundamentais e direitos fundamentais. Atualidades em Direito Cons4tucional. 

 

FILOSOFIA GERAL 
 

Ementa: 

Filosofia geral e filosofia do direito. O pensamento pré-socrá4co. O período antropológico da 

filosofia grega. A doutrina do direito platônica. A filosofia polí4ca e jurídica de Aristóteles. O 

pensamento jusfilosófico patrís4co e medieval. A filosofia renascen4sta e o Direito. O 

pensamento moderno da filosofia do direito: Espinosa; Hobbes. Locke e o jusnaturalismo 

moderno. O iluminismo e o Direito: os enciclopedistas. O liberalismo e o individualismo no 

pensamento kan4ano. A filosofia do direito hegeliana. Marx e a crí4ca ao Estado e ao direito. 

  

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA/PORTUGUES JURÍDICO II 
      

Ementa: 

Iniciação metodológica aos trabalhos de caráter técnico e cienJfico: diretrizes para a leitura 

sele4va,  análise e interpretação de textos. Diretrizes para a elaboração de trabalhos cienJficos e 

monografias (plano de trabalho, resumos, resenhas, caracterís4cas do Trabalho de Curso). 

Comunicação Jurídica. O  vocabulário jurídico. O sen4do das palavras. Usos e dificuldades da 

linguagem jurídica. 

  

 

 

 

 

                 5 

 

   



6 

 

 Ementário das disciplinas dos semestres I e II 
 
 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO I 
 
Ementa: 

Buscando fornecer os mais basilares conceitos a fim de que o estudo do direito possa se iniciar, a 

disciplina trata essencialmente dos vários ângulos de abordagem do fenômeno jurídico – 

histórico, sociológico, filosófico, técnico – desenvolvendo, com mais ênfase, uma análise dos 

ins4tutos fundamentais que formariam uma Teoria Geral do Direito. Neste sen4do, as questões 

concernentes ao debate a respeito de uma possível ciência do direito encaminham as reflexões 

sobre os estatutos e temas centrais da análise dos ins4tutos gerais do direito. 

 
TEORIA GERAL DO ESTADO 
 
Ementa: 

Teoria Geral do Estado; Sociedade. Origem, fundação e evolução, nascimento e ex4nção dos 

Estados. Elementos cons4tu4vos do Estado: Soberania; Território; Povo; Finalidade. Jus4ficação, 

funções e conceito de Estado. Estado, Polí4ca e Direito. Estado e Democracia. Estado e formas de 

representação: Sufrágio e Mandato Polí4co. Sistemas eleitorais. Formas de Governo: 

Parlamentarismo e Presidencialismo. Formas de Estado: Estado Unitário; Estado composto; O 

Estado Federal. Estado Socialista e Capitalismo de Estado. As Declarações de Direitos. O Estado 

na Ordem Internacional. Tendências do Estado contemporâneo. 

 
ECONOMIA I 
 
Ementa: 

A evolução do pensamento econômico. Definição e objeto da economia.  Sistemas econômicos.  

Sistema de economia de mercado. O Direito e a teoria dos mercados. Estrutura de mercados e 

concorrência. Noções de macroeconomia e microeconomia. Inflação. Emprego e 

empregabilidade. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

 
DIREITO ROMANO 
 
Ementa: 

Importância do estudo do Direito Romano. Os sistemas jurídicos do Direito Romano. As 

ins4tuições jurídicas romanas. O Direito Romano como precursor do direito moderno. O legado 

romano na área de Direito Civil e sua aplicação no direito contemporâneo. 

 
DIREITO CIVIL I - TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL 
 
Ementa: 

Análise da Lei de Introdução ao Código Civil e os elementos de conexão. Estudo sobre a teoria da 

relação jurídica e seus elementos. Compreensão sobre a pessoa natural e a pessoa jurídica como 

4tulares de direitos e obrigações. A definição de objeto da relação jurídica e sua classificação. 

Perspec4va atual em Direito Civil. 
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HISTÓRIA DO DIREITO 
 

Ementa: 

O Curso de Noções de História do Direito funda-se no estudo e na reflexão histórica do direito e 

das ins4tuições jurídicas no Ocidente. O ponto de par4da cronológico é a formação da cidade-

Estado democrá4ca na An4guidade grega e, passo seguinte, na criação e evolução do Direito 

Romano. O foco da disciplina concentra-se, a seguir, no estudo do Direito Medieval, no 

desenvolvimento jurídico da Modernidade, no Direito português e, por fim, no Direito brasileiro 

em suas diferentes fases. O enfoque de ensino desde Curso é humanís4co, é4co e polí4co. 

 

PORTUGUÊS JURÍDICO I 
      

Ementa: 

O texto em suas múl4plas formas e funções: leitura e produção textual. Relação entre linguagem 

e interação social. A comunicação jurídica: a norma culta e as variações linguís4cas. Discussão de 

temas relacionados à contemporaneidade. Revisão grama4cal contextualizada. 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO II – TEORIA GERAL DO DIREITO 
 

Ementa: 

Ordenamento Jurídico. Fontes Jurídicas. Sistemas Jurídicos. Dinâmica Jurídica. Hermenêu4ca. 

An4nomias Jurídicas. Lacunas Jurídicas. Direito e jus4ça. Novas linhas do pensamento jurídico. 

  

CIÊNCIA POLÍTICA 
  

Ementa 

O significado clássico e moderno da polí4ca. Teoria Geral do Estado, Ciência Polí4ca e Filosofia 

Polí4ca. As teorias polí4cas da an4guidade. A teoria teológico-polí4ca. Teoria Polí4ca no 

renascimento. Teoria polí4ca moderna. Teoria polí4ca liberal. Teoria polí4ca libertária e marxista. 

O Estado na idade contemporânea. Estado liberal, totalitário, social e de Direito. Polí4ca, 

cidadania e Direito no Brasil contemporâneo.  

 

ECONOMIA II 
 

Ementa: 

A evolução do pensamento econômico. Definição e objeto da economia.  Sistemas econômicos.  

Sistema de economia de mercado. O Direito e a teoria dos mercados. Estrutura de mercados e 

concorrência. Noções de macroeconomia e microeconomia. Inflação. Emprego e 

empregabilidade. Desenvolvimento e subdesenvolvimento.  

 

SOCIOLOGIA GERAL 
Ementa: 

Sociologia ante as Ciências Sociais. Sociologia, Antropologia e Polí4ca. Abordagem sobre a origem 

da sociologia e da antropologia enquanto projetos cienJficos. Conceitos. Finalidades e Métodos 

da sociologia e da antropologia. Indivíduo, Comunidade, Cultura e Sociedade. Sociabilidade 

Histórico da Sociologia: Montesquieu, Augusto Comte; Durkheim; Marx; Weber. Controle Social. 

Status e Papel. Grupos, Agregados e Categorias. Estra4ficação Social. Ins4tuições Sociais e 

Controle Social. Processos Sociais. Mudança Social. 


