PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Direito Civil I – Teoria Geral
Professor: Luísa Vanessa Carneiro da Costa
CH Teórica:
CH Prática:
Pré-requisito(s):
Período: 2º período

Código:
E-mail: luisa.costa@unirios.edu.br
CH Total: 80 hrs
Créditos:
Período Letivo: 2021.1

2. EMENTA:
Noções Básicas: Direito Civil - Introdução ao Código Civil. Sujeitos de Direito. Pessoas. Pessoa
Natural. Pessoa Jurídica. Direitos da Personalidade. Capacidade Civil. Domicílio e Residência. Bens.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- Interpretação e aplicação do Direito;
- Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
- Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Discutir sobre os institutos da Parte Geral do Direito Civil, utilizando aportes teóricos para embasar as
discussões e auxiliar na interpretação de suas diretrizes, sob a tríade: teoria-prática e cientificidade.

5. CONTEÚDOS:
5.1 PRIMEIRA ETAPA:
5.1.1 – CONTEÚDOS REMOTOS (30 Horas):
- Introdução ao Direito Civil: Conceito; histórico; Código Civil brasileiro: Código Civil 1996, Código
Civil 2002: estrutura e conteúdo, princípios;
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Conteúdo e função; a Lei: conceito,
principais características; vigência: início da vigência, revogação da Lei; obrigatoriedade das Leis;
integração das normas jurídicas; analogia; costume; princípios gerais do direito; conflito da Lei no
tempo; eficácia da Lei no espaço;
- Pessoas naturais: Conceito; início da personalidade natural; capacidade de direito e de fato e
legitimidade; incapacidade: incapacidade absoluta e incapacidade relativa; modos de suprimento da
incapacidade; cessação da incapacidade; modos de extinção;

- Direitos da personalidade: Conceito; fundamentos; características; disciplina no Código Civil:
proteção aos direitos da personalidade; os atos de disposição do próprio corpo; direito ao nome;
proteção à palavra e à imagem; proteção à intimidade.
5.1.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10 Horas):
- Introdução ao Direito Civil: Conceito; histórico; Código Civil brasileiro: Código Civil 1996, Código
Civil 2002: estrutura e conteúdo, princípios;
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Conteúdo e função; a Lei: conceito,
principais características; vigência: início da vigência, revogação da Lei; obrigatoriedade das Leis;
integração das normas jurídicas; analogia; costume; princípios gerais do direito; conflito da Lei no
tempo; eficácia da Lei no espaço;
- Pessoas naturais: Conceito; início da personalidade natural; capacidade de direito e de fato e
legitimidade; incapacidade: incapacidade absoluta e incapacidade relativa; modos de suprimento da
incapacidade; cessação da incapacidade; modos de extinção;
- Direitos da personalidade: Conceito; fundamentos; características; disciplina no Código Civil:
proteção aos direitos da personalidade; os atos de disposição do próprio corpo; direito ao nome;
proteção à palavra e à imagem; proteção à intimidade.
5.2 SEGUNDA ETAPA:
5.2.1 – CONTEÚDOS REMOTOS (30 Horas):
- Pessoa jurídica: Conceito; natureza jurídica; requisitos: começo da existência, sociedades, grupos
despersonalizados; classificação: pessoa jurídica de direito privado; pessoa jurídica de direito público;
responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado; responsabilidade da pessoa jurídica de direito
público; danos; extinção;
- Domicílio: Moradia, domicílio e residência; domicílio da pessoa natural e domicílio da pessoa jurídica;
- Bens: Objeto da relação jurídica; bens corpóreos e bens incorpóreos; patrimônio; classificação dos
bens.
5.2.2 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (10 Horas):
- Pessoa jurídica: Conceito; natureza jurídica; requisitos: começo da existência, sociedades, grupos
despersonalizados; classificação: pessoa jurídica de direito privado; pessoa jurídica de direito público;
responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado; responsabilidade da pessoa jurídica de direito
público; danos; extinção;
- Domicílio: Moradia, domicílio e residência; domicílio da pessoa natural e domicílio da pessoa jurídica;
- Bens: Objeto da relação jurídica; bens corpóreos e bens incorpóreos; patrimônio; classificação dos
bens.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do processo de
aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos e atividades
disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à sinergia entre as
estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e os
objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do seu
cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por equipes e
a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais eficazes de
desenvolvimento de competências.
Será adotado o modelo de sala de aula invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente virtual
e adaptação do acadêmico as metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e execução de
projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma plataforma
de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e considerando os
cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o tempo de estudo do
acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem.
Partindo do princípio da utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas, a
metodologia poderá ser utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no PRESENCIAL,
podendo ainda ser aplicada na modelagem hibrida, em que é considerada a mesclagem entre os dois
modelos.

7. RECURSOS DE ENSINO:
Plataforma virtual

Sala Configuração Flexível

Laboratório (s) – agendar

Prática em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:






1ª Etapa:
Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.
2ª Etapa:
Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.

2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)

9. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento disponibilizado pelo e-mail institucional: luisa.costa@unirios.edu.br.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROZENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e LINDB.
v.1. Salvador: Juspodivm, 2014.
FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. v.1. São Paulo: Saraiva, 2003.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: parte geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. v.1. São Paulo: Atlas, 2012.

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: parte geral e LINDB.
Salvador: Jus Podivm, 2017.
FIGUEIREDO, Luciano; FIGUEIREDO, Roberto. Direito Civil: parte geral. Salvador: Jus Podivm,
2018.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral.
v. 1. São Paulo: Saraiva, 2017.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2018.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2017.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. SP: Martins Fontes, 2003.

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 2017.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. A tutela dos direitos da personalidade no direito brasileiro em
perspectiva atual. Revista Derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia, Colombia, n. 30,
p. 93-124, 2013.
HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de direito
público. 2010, 232 f. (Tese) Doutorado em Direito Civil, Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2010.
SPADARI, Simone. Efeitos da emancipação no dever prestacional dos pais ou responsáveis à educação
fundamental dos filhos ou pupilos. Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n. 60, p. 219233.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Para quaisquer informações que não estejam inseridas neste plano, por gentileza escrever para o email institucional acima mencionado.

